
 
 

 

 

บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561  

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. 

 

 

 
 
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดน าแบบลงทะเบียนซึง่พิมพ์บาร์โค้ด 

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
 

 

 

ณ ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 37/7 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
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                 บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
 

                     DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED 
                 37/7 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
                 37/7  SUTHISARN VINIJCHAI ROAD, SAMSENNOK,HUAYKWANG,BANGKOK 10310 , THAILAND 
                 โทร. 0-2276-9275-81  โทรสาร : 0-2276-0313, 0-2276-0311 
                 http://www.dynastyceramic.com 

 
วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
เรียน  ผู้ ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย : 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 1/2560) ซึ่งประชุมเม่ือ วนัท่ี 24
เมษายน 2560 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (DCC-W1) 
3. สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) 

5. รายงานประจ าปี 2560 
6. รายนามและประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
7. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
8. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. แบบการลงทะเบียน เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชมุและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ  
10. แผนท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด แบบ ข และแบบ ค 

จากมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ 2561  ก าหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 
2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชัน้ 4 อาคารส านักงานของบริษัทฯ เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสาร
วินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามก าหนดเวลา ดงันี ้

 เวลา 14.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
 เวลา 15.00 น.   เร่ิมประชมุเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ 

http://www.dynastyceramic.com/
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ที่ 1/2560) 
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 บริษัทฯ ได้จดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 1/2560) ขึน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2560 และได้จดัท ารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
เวลาท่ีกฎหมายก าหนด  รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว  และบริษัทฯได้จดัส่งส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 1 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 1/2560) เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ดงักลา่วข้างต้น 
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2560 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ
รายงานประจ าปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่  รายงานประจ าปี  ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
และบริษัทในเครือรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 
2560 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 และ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 
การลงมต ิ
 เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 : พจิารณาและอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงนิสดของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
37-38 ก าหนดว่า “คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปี 
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บญัชีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน และ
ต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น”  

งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบ
โดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและเสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปี บญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
สรุปสาระส าคญั ได้ดงันี ้
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

บริษัท 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 7,097 5,635 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 3,316 3,505 
รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 7,363 7,360 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท) 1,117 1,089 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.171 0.167 

 
 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 : พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลประจ าปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯท่ีก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้รวมทัง้เครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเด่ียวของบริษัท ไดนาสตี ้
เซรามิค จ ากดั(มหาชน) ในงวดเดียวกนัต้องไม่มียอดขาดทนุสทุธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงิน
ปันผลได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจจะพิจารณา
ทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของ
บริษัทฯในอนาคต 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไรสทุธิตามงบการเงิน (ล้านบาท) 1,117 1,422 1,372 
2. จ านวนหุ้นช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 6,528 6,528 6,528 
3. เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)    

       3.1 ระหวา่งรอบปีบญัชี    
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 1 0.040 0.05000 0.059 

             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 2 0.037 0.04125 0.056 
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 3 0.028 0.03600 0.042 
      3.2 จา่ยในปีปันผลงวด ไตรมาส 4 0.023 0.03600 0.053 
รวมปันผลจา่ยทัง้ปี 0.128 0.16325 0.210 

4. รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 836 1,066 1,371 
5. อตัราการจา่ยเงินปันผลร้อยละ 75 75 100 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 จากสภาพคล่องทางการเงินท่ีเพียงพอส าหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจา่ยเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ได้ โดยขอเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัจิา่ยปันผล ดงันี ้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบญัชี 2560 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.105 
บาทตอ่หุ้น ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เชน่นัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป ” 
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คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักลา่ว 

2. ในรอบปี บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปีตามงบการเงินรวม 
เท่ากับ 1,117 ล้านบาท หรือ คิดเป็นก าไรสุทธิเท่ากับ 0.171 บาทต่อหุ้น และไม่ยอดขาดทุน
สะสมเหลืออยู ่ขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ ารอบ
ปี 2560 ในอตัรา 0.128 บาทตอ่หุ้น จ านวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 835.6 ล้าน
บาท บริษัทฯจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในรอบปีบญัชี 2560 ไปแล้ว เป็นเงินสดในอตัรา 0.105 
บาทตอ่หุ้น คงเหลือจ่ายงวดสุดท้ายเป็นเงินสดอีก 0.023 บาทตอ่หุ้น โดยจ่ายจากก าไรท่ีเสีย
ภาษีในอตัราร้อยละ 20  
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 (Record Date)  และ ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 
9 พฤษภาคม 2561 

      
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
16 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออจากต าแหนง่ หนึง่ ใน สาม ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบั หนึ่ง ใน สาม กรรมการ
ผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจจะได้รับเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ โดยในปีนีมี้กรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1.พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.นายมนต์รัก  แสงศาสตรา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3.นายมารุต แสงศาสตรา  กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดและการขาย 
4.นายสรุศกัดิ ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ความเหน็คณะกรรมการ 
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการเป็น
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การลว่งหน้าระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 เม่ือครบก าหนด ปรากฏวา่ไมมี่การเสนอรายช่ือ
กรรมการ 
 ในปี 2561 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2 ทา่นได้แก่ พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา และ นายสรุศกัดิ ์ โกสิยะ
จินดา และ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่  นายมนต์รัก  แสงศาสตราและ นายมารุต แสงศาสตรา       
 ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ไมร่วมนายมนต์รัก  แสงศาสตรา และ  นาย
มารุต แสงศาสตรา กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้นี)้  ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ี
กรรมการบริษัทเสนอจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณา
คุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากรรมการรายเดมิ 4 ทา่น ได้แก่ พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา นายสุรศักดิ์   โกสิยะจินดา 
นายมนต์รัก  แสงศาสตรา  และนายมารุต แสงศาสตรา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็น
ว่าเป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย และได้
ปฏิบตัิงานในตาแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการชดุย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา  ทัง้นีก้รรมการ
รายเดมิทัง้ 4 คนข้างต้นไมมี่การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน ท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายสรุศกัดิ์  โกสิยะจินดา
ซึง่มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระโดยได้ด ารงต าแหนง่กรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ ความรู้ 
และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯตามแนวทางการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน การ
เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 : พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนเบีย้ประชุมและเงนิรางวัลประจ าปีของกรรมการบริษัทฯ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 ก าหนดว่า บรรดาคา่ตอบแทน ท่ีจะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจะก าหนดเป็นคราวๆไป โดยมติดงักล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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ความเหน็คณะกรรมการ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าท่ีท่ี
ก าหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบทัง้ทางแพ่งและทางอาญา  หากไม่ได้ปฏิบตัิ
ตาม นอกจากนี ้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทัง้ให้คุณค่า (Value) ท่ีได้รับจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรก าหนดหลกัเกณฑ์ของคา่ตอบแทนกรรมการ โดยแบง่
ออกเป็นสองสว่น ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee)  เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในแต่
ละครัง้  โดยให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 
1.1 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการและประธานอนกุรรมการ   

ประธานกรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ ชดุตา่งๆ ควรได้รับเบีย้ประชมุในอตัราส่วนท่ี
สงูกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอ่ืนๆ โดยควรก าหนดไว้เป็นนโยบายท่ีชดัเจนและมีการ
เปิดเผยให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไป 

1.2 คา่เบีย้ประชมุอนกุรรมการ  
อนกุรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชมุคณะอนุกรรมการด้วย 
โดยอาจก าหนดอัตราค่าเบีย้ประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต ่ากว่าหรือเท่ากับ
คณะกรรมการชุดใหญ่ เ น่ืองจากขอบเขตหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการมีจ ากัดกว่า
คณะกรรมการโดยรวม 

             1.3 ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ  

ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ ควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะท าให้กรรมการ

จ ากดัจ านวนบริษัทท่ีจะด ารงต าแหนง่กรรมการเทา่ท่ีมัน่ใจว่า จะสามารถอทุิศเวลาในการเข้า

ร่วมประชุมและท าหน้าท่ีของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ

ของบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ 

2. ค่าตอบแทนพิเศษ (Annual Bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กับกรรมการปีละครัง้ โดย

เช่ือมโยงกบัมลูคา่ท่ีสร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น เชน่ เงินปันผลท่ีจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอตัราเท่ากับปีก่อน

ดงันี ้ คือ 



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  8/71 

 

ค่าเบีย้ประชุม 
บาท/ครัง้/คน 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ              60,000 60,000 60,000 
2. คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)       

40,000 
 

40,000 40,000 

3. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 50,000 
4. คา่เบีย้ประชมุอนกุรรมการชดุยอ่ย(เฉพาะกรรมการภายนอก)                30,000 30,000 30,000 

 
และก าหนดเงินรางวลัประจ าปี 2560 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดงันี ้

เงนิรางวัลประจ าปี 
บาท/คน %เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2560 ปี 2559 
1. เงินรางวลัประจ าปีกรรมการ  300,000 300,000 - 
2. เงินรางวลัประจ าปีกรรมการบริหาร                               300,000 300,000 - 

โดยก าหนดให้จา่ยคา่เบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้  ทัง้นีโ้ดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี  23 
มกราคม 2561   ส าหรับเงินรางวลัประจ าปี ให้จา่ยเทา่กนัครัง้เดียวจากบญัชีท าการของบริษัทในวนัท่ี  25  
เมษายน  2561 
 
การลงมต ิ
 ท่ีประชมุต้องลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7: พิจารณาขอสัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จากมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เครือ 2.0 ล้านบาท และอนุมัติให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการของ 
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน) ซึ่งเข้าลักษณะเป็นรายการเก่ียวโยงกัน ร วมทัง้ มี
อ านาจในการควบคุมและก าหนดนโยบายหลัก จึงต้องน าผลการด าเนินงานของ บริษัท โรแยล ซีรามิค 
อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน) จดัท างบการเงินรวมเสมือนเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งตัง้แต่ วนัท่ี 1 เมษายน 
2560 เป็นต้นไป 
 ดงันัน้ จงึมีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เพิ่มขึน้จากการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินรวม จ านวน 60,000 บาท  
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น พิจารณาให้สัตยาบัน
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว 
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผา่นการรับรองให้สตัยาบนัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษัทฯทกุปี ทัง้นีไ้ด้มอบหมายให้ผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้ สอบบัญชีรายปัจจุบัน  ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ปฎิบตังิานและประสบการณ์แล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม จงึได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท 
จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป จึงได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมตัิ
ให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ หรือ นายจิโรจ  ศริิโร
โรจน์ เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และขออนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 1.635 
ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 5  และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อย จ านวน 0.51 ล้านบาทเท่ากบัปีก่อน 
รวมทัง้เครือ 2.145 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 4  
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความ
เห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท 
กรินทร์ ออดทิ จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 
 1.  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3759 หรือ 
 2.  นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305 หรือ 
 3.  นายจิโรจ  ศริิโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5113  
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 โดยผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 
2.145 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 4 
 ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอ่ืน (non-audit-fee) จากส านกังานสอบบญัชีท่ี
ผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและส านกังานท่ีผู้สอบบญัชีสงักัดในรอบปี
บญัชีท่ีผา่นมา 
 ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี) เสนอปี 2561 ปี 2560 %เพิ่ม(ลด) 
บมจ. ไดนาสตี ้เซรามิค 1,635,000 1,550,000 5% 
บมจ.ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้ 510,000 510,000 0% 

รวมค่าสอบบัญชี 2,145,000 2,060,000 4% 
 
ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

 ชื่อผู้สอบบัญชี/ทะเบียน
เลขที่ 

คุณวุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ด้านการสอบบญัชี 

1 นายเจษฎา  หงัสพฤกษ์ 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
3759 

-บญัชีบณัฑติ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

กลุ่มสถาบนัการเงนิ  
บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กลุม่บริษัท คาเธ่ย์ลสีแพลน จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร 
บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 
กลุม่บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
(มหาชน) 
กลุม่บริษัท ห้องเย็นเช่ียนซีฟูด้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุม่บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่บริษัท เสนา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มพลังงาน 
บริษัท ยนูิค ไมนิ่งเซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
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กลุ่มสิ่งพิมพ์  
บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

2 นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
7305 

-ปริญญาโทบญัชี   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-บญัชีบณัฑติ         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุม่บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง  
กลุม่บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มการค้าและค้าปลีก 
กลุม่บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

3 นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
5113 

-นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-บญัชีมหาบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-บญัชีบณัฑติ         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุม่บริษัท ยซูติี ้จ ากดั(มหาชน) 
กลุม่บริษัท เสนา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง  
บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มพลังงาน 
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั(มหาชน) 

 
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9: พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะระดมทนุส าหรับซือ้ท่ีดนิเพ่ือขยายสาขา และส าหรับซือ้ 
เคร่ืองจกัรและขยายอาคารเพ่ือเพิ่มก าลงัการผลิต รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 
53-4) ท่ีได้สง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 โดยการออกและเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 2,611,197,583 หนว่ย (DCC-W1) (ใบส าคัญ 

แสดงสิทธิ) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัรา 2.5 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไมค่ดิมลูคา่ใบส าคญัแสดงสิทธิ DCC-W1 มีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีออก 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิ เทา่กบั 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น และ 
ราคาการใช้สิทธิ เทา่กบั 1.15 บาท ตอ่ 1 หุ้น ทัง้นี ้อตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลง 



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  12/71 

 

ในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
DCC-W1 (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) ท่ีได้น าสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ทัง้นี ้ให้ 
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดและ/หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียด 
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และ 
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ การเข้าท า และลงนามในเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัท าและย่ืน 
ค าขอและเอกสารตา่งๆ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
หนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (DCC-W1) 
เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น  ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
 
การลงมต ิวาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 10: พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ 
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากท่ีบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระท่ี 9 ข้างต้น บริษัท
จะต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือเตรียมหุ้นเพิ่มทุนส าหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นของบริษัทดงักล่าว โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุจดทะเบียนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทนุของ
บริษัท (แบบ 53-4) สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

ดงันัน้ บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 261,119,758.30 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จ านวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
652,799,395.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 913,919,154.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ 
9,139,191,541 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 913,919,154.10 บำท (เก้ำร้อยสิบสำมล้ำนเก้ำแสนหนึ่งหม่ืนเก้ำ
พนัหนึ่งร้อยห้ำสิบสี่บำทสบิสตำงค์) 

 แบง่ออกเป็น 9,139,191,541 หุ้น  (เก้ำพนัหนึ่งร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนหนึ่งแสน
เก้ำหม่ืนหนึ่งพนัห้ำร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 มลูคำ่หุ้นละ  0.10 บำท (สิบสตำงค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น     

 หุ้นสำมญั 9,139,191,541 หุ้น  (เก้ำพนัหนึ่งร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนหนึ่งแสน
เก้ำหม่ืนหนึ่งพนัห้ำร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ ไมมี่ หุ้น (-) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรอนุมตัิกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ ำนวน 261,119,758.30 
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,611,197,583 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 652,799,395.80 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 913,919,154.10 บำท แบ่งออกเป็นหุ้ นสำมัญ 
9,139,191,541 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทนุจดทะเบียน ตำมรำยละเอียดดงักลำ่วข้ำงต้น  

การลงมต ิ: วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 11: พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผลสืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 261,119,758.30 
บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,611,197,583 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ตาม
รายละเอียดในวาระท่ี 10 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ
จ านวน 2,611,197,583 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นตามวาระท่ี 9 
ข้างต้น ในกรณีท่ีมีหุ้นดงักล่าวเหลือเน่ืองจากไมมี่การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะน าเสนอต่อ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาลดทนุตอ่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 
2,611,197,583 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นของบริษัท (DCC-W1) ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
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การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 12   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 บริษัทฯก าหนดให้วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลและ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) และวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 เป็นวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (DCC-
W1) (Record Date) 
 อนึ่ง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอ านาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 11 และโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 
2561 และเพ่ือให้ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ ทา่นสามารถส่งค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ
ในครัง้นีไ้ด้ลว่งหน้าท่ี www.dynastyceramic.com หรือโทรสารหมายเลข 66(0)276-9913 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว และเพ่ือให้การ
ลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือท่านผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โปรดน าหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมานี ้พร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุตามเอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 9 มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย จกัขอบคณุยิ่ง 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัทไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน)  

        
             (นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา) 
        ประธานกรรมการ 
 
 
ส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ 
โทร. 0-276-9275-81 ตอ่ 403 

http://www.dynastyceramic.com/
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หมายเหต ุ: 

1. หากผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกมาเข้าร่วมประชมุ สามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานตา่งๆ มาทีบ่ริษัทฯลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั 
2. ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และ เอกสารประกอบในเว็บไซด์ของบริษัทฯได้ตัง้แต่วนัที่ 30 

มีนาคม 2561 
โปรดแสดงเอกสารตอ่ไปนีป้ระกอบการมอบฉันทะ 
กรณีบุคคลธรรมดา 

1. หนงัสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท (บริษัทฯได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร 

กรณีนิติบุคคล 
1. หนงัสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
2. ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท 

2.1 ส าหรับนิติบคุคลในประเทศ  ส าเนาหนงัสือรับรองของบริษัท อายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่ออกให้โดยส านกังานทะเบียนหุ้นสว่น
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

2.2 ส าหรับนิติบคุคลตา่งประเทศ ส าเนาหนงัสือรับรองของบริษัท อายไุมเ่กิน 1 ปี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มี
อ านาจของบริษัทพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะตามข้อ 2. และ ผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 1  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 1/2560) 
บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) 
วนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. 

    ณ.  ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส านกังานของบริษัทฯ   
เลขท่ี  37/7 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั   แขวงสามเสนนอก   เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เร่ิมการประชมุ เวลา 15.00  น. 
 
นายรุ่งโรจน์   แสงศาสตรา  ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ กลา่วเปิดประชมุ 
แล้วแถลงวา่คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จ ากดั (มหาชน) มีมตเิม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 
ก าหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี(1/2560) ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 
เวลา 15.00 น. โดยบริษัทฯ ก าหนดให้วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ และออก
เสียงลงคะแนนในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 1/2560) และก าหนดวนัปิดสมดุ
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัท่ี 8 
มีนาคม 2560  

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจเุป็น
วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 1/2560) และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการ รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นใน
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ หรือเสนอ
ช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน  101 ราย โดยการมอบฉันทะจ านวน 230 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 331               
ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  5,522,523,307   หุ้น คดิเป็นร้อยละ 84.60 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด เกิน หนึง่ใน
สาม จงึครบเป็นองค์ประชมุตามข้อก าหนดของบริษัทฯ   

ประธานฯ แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ 
1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ 

2 พลเอกยทุธศกัดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 นายโยธิน จว๋งพานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    (ซึง่ได้รับการมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยด้วย) 
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4 นายสรุศกัดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

    (ซึง่ได้รับการมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยด้วย) 

5 นายผจญ ขจิตสาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

6 นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา กรรมการและเลขานกุารบริษัทฯ 

7 นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ 

8 นายสวุิทย์ สมานพนัธ์ชยั กรรมการ 

9 นายสญัชยั เจนจรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 

10 นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการรองผู้จดัการ-บริหารและพฒันาธุรกิจ 

11 นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการรองผู้จดัการ-ตลาดและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

และกลา่วแนะน า  กรรมการใหมท่ี่ได้รับการเสนอช่ือ เข้ารับต าแหนง่ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ทา่น คือ 

1.       นายศริิพงษ์ ทิณรัตน์ 
2.       นายทศพร  บรรยงค์เวทย์ 

ซึง่จะขอมตจิากท่ีประชมุฯในวาระท่ี 5 ตอ่ไป 
 
พร้อมแนะน า ผู้บริหารในคณะจดัการบริษัทฯท่ีมาร่วมประชมุด้วยได้แก่  
      1. นางสาวสมฤทยั บญุฤทธ์ิ     ผู้อ านวยการส านกัระบบงานและตรวจสอบภายใน 
      2. นางสาวสภุาภรณ์  มีเภตรา  ผู้อ านวยการฝายบญัชี 
      3. นางพบคณุ  เกาไศยนนัท์   ผู้อ านวยการส านกับริหาร 
      4. นายชนินทร์ ศภุภิญโญพงศ์  ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 

ผู้สอบบัญชี  จากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั มาร่วมประชมุชีแ้จงในครัง้นีจ้ านวน 2 ทา่นได้แก่ 
1. นางสาว ศรัณญา  อคัรมหาพาณิชย์   ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ  
2. นายธนวิทย์  ธ ารงค์จิรพฒัน์   ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชีอาวโุส 
 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  โกสิยะจินดา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึง่เข้าประชมุ
ในครัง้นีด้้วย และเป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็นตวัแทนการนบัคะแนนเสียงและดแูลการประชุม
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

     อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ให้เข้าร่วมประชมุและสงัเกตการณ์การ
ประชมุจ านวน 1 คน ได้แก่  คณุลดัดา สพัพญัญสิริ 
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    ประธานฯ  เพ่ือความเรียบร้อยในการประชมุครัง้นีข้อมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานกุาร
บริษัท)คณุคทัลียา แสงศาสตรา (เป็นผู้ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง
ส าหรับการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

คุณคทัลียา  กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า พระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัดก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียง
เทา่กบั 1 เสียง กรณีบตัรเสีย จะนบัรวมกบั งดออกเสียง 

ผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึง่เทา่นัน้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย  โดยใช้วิธีการชูมือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง ในกรณีมอบฉนัทะผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นคนใดไม่
เห็นชอบ หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ ไมเ่ห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บ
บตัรลงคะแนน   

ถ้าไม่มีผู้ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนัน้ๆว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
เป็นเอกฉนัท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  

3. ผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าประชมุแทนผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคดัค้านหรืองดออกเสียง
มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนัน้  บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตัง้แต่ผู้ รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าประชมุ คะแนนเสียงท่ีตรวจนบัได้ในแตล่ะวาระการประชมุจะปรากฏบนจอให้เห็น   

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนบัคะแนนเสียง ซึ่ง
จะช่วยให้ขัน้ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้  โดยในการลงคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และส่งมอบ
บตัรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนเสียงตอ่ไป  ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไม่ต้อง
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 

ในการนบัคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 
และจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบตัรเสีย มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระนัน้ 

ส าหรับวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
เสียง ไมว่า่จะเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท
เพ่ือนบัคะแนนเสียงตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่งดออกเสียง 
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มติของท่ีประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
    คณุคทัลียา   สอบถามท่ีประชมุวา่มีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม ่ 

หากท่ีประชมุไมมี่ผู้ใดคดัค้าน ประธานฯจงึด าเนินการเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  
และหากทา่นผู้ ถือหุ้นมีค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาขอให้ยกมือสอบถามได้  หากมีค าถามอ่ืนท่ี
ไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอให้รวบรวมค าถามไปไว้ในวาระอ่ืนๆ   

จากนัน้จงึเร่ิมตามวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
 

วาระที่ 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 (ครัง้ที่  
1/2559) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2559 

ประธานฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2559 (ครัง้ท่ี 1/2559) ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามส าเนา
รายงานการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารท่ี
ส่งมาด้วย ล าดับท่ี 1 รวมทัง้ได้น าเผยแพร่ไว้ใน  website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุตามท่ีเสนอ  
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตเิป็นด้วยเสียงข้างมากรับรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 (ครัง้ท่ี 1/2559) ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559  ดงันี ้

เห็นด้วย 5,523,048,067 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 8,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  5,523,056,067  
คะแนน 
หมายเหต ุ ภายหลงัจากท่ีประธานฯได้แจ้งจ านวนหุ้น ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 22 ราย
เป็นจ านวน 532,760 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจงึมีจ านวนทัง้สิน้ 353 ราย และรวมเป็น
จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 5,523,056,067 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจงึท า
ให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 1 เพิ่มขึน้ 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏ
อยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ในเลม่ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
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ประธานฯ  ได้รายงานสรุปให้ท่ีประชุมรับทราบโดยได้น าเสนอเป็นสไลด์ Presentation แสดงผล
ประกอบการรายงาน ซึง่มีสาระส าคญัสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจ าปี โดยสรุป
คือ    

ในปี 2559 ท่ีผา่นมาประเทศไทย ยงัคงประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าอย่างตอ่เน่ือง ซึง่เป็น
ผลกระทบจากเศรษฐกิจทัว่โลก สินค้าเกษตรมีราคาต ่าสดุในรอบหลายปี อตุสาหกรรมผลิตกระเบือ้งจงึ
ได้รับผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ซบเซาหนกั เพราะธนาคารตา่งๆเข้มงวด
สินเช่ือเก่ียวกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มาก สว่นใหญ่ไมข่ยายตวัเพราะธนาคารไมผ่า่นการอนมุตัิ เน่ืองเพราะ
ธนาคารมีหนีส้ญูเก่ียวกบัรายยอ่ยมาก เหตกุารณ์เหลา่นีท้ าให้ยอดขายรวมของทัง้ประเทศเก่ียวกบั
กระเบือ้งลดลงมากถึงแปดเปอร์เซ็นต์ นบัเป็นตวัเลขท่ีลดลงต ่าสดุในรอบหลายปี 

อยา่งไรก็ดี ทางบริษัทฯ ก็สามารถประคองตวัผา่นพ้นวิกฤตมาได้อยา่งตอ่เน่ือง โดยมียอดขาย
ใกล้เคียงกบัปีก่อน แตก่ าไรสทุธิกลบัเพิ่มสงูขึน้ท าสถิตใิหมไ่ด้เกินกว่าหนึง่พนัส่ีร้อยล้านบาท เน่ืองจากเรา
ได้ท าการตลาดอยา่งลกึซึง้ และเน้นเร่ืองประสิทธิภาพในการพฒันาการผลิตให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

กระผมขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ท่ีได้ให้ความไว้วางใจ และเป็นก าลงัใจให้กบัทีมบริหาร
อยา่งเสมอมา และคาดว่าในปีนี ้เราคงจะมียอดขายและก าไรท่ีเพิ่มสงูขึน้เชน่เคย 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด  
เม่ือไมมี่ค าถาม ประธานฯจงึกลา่วสรุป  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 
วาระที่ 3   พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

ประธานฯ  แจ้งวา่ งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท
ฯ ประจ าปีสิน้สุด ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2559 ได้
ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผา่นการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
แล้ว  รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559  

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรท่ีจะอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 
2559 ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯแล้ว  
โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ว่ามีความ
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่ว ไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ (ดสูไลด์ประกอบ) 
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                      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)      5,750           4,731  
หนีส้ินรวม (ล้านบาท)      2,373           2,769  
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)     7,165           7,165   
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)   1,422           1,367  
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)            0.218                0.209  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด  
และเม่ือไมมี่ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
 
ประธานฯ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ลงคะแนน ได้มี
การลงคะแนนเพิ่มเตมิในบตัรลงคะแนน โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้ 

เห็นด้วย 5,520,486,867 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.95 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 2,936,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.05 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  5,523,422,867  
คะแนน 
หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 2 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
จ านวน 7 ราย เป็นจ านวน 366,800 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจงึมีจ านวนทัง้สิน้ 
360 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 5,523,422,867 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 3 เพิ่มขึน้ 
 
วาระที่  4 : พจิารณาอนุมัตจ่ิายปันผลประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปัน
ผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ รวมทัง้เครือ (Consolidated) โดยพิจารณา
ประกอบกบังบการเงินเฉพาะของ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) ในงวดเดียวกนัต้องไมมี่ยอด



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  22/71 

 

ขาดทนุสทุธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจา่ยเงินปันผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทนุในอนาคต
ของโครงการตา่งๆของบริษัทฯในอนาคตด้วย  
 จากสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเพียงพอส าหรับโครงการลงทนุในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจา่ยเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ได้ โดยขอเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัจิา่ยปันผล ดงันี ้ 
1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบญัชี 2559 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอตัรา 0.12725 บาท
ตอ่หุ้น ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บริษัทฯ มีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเชน่นัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุคราวตอ่ไป  
คณะกรรมการจงึมีมตอินมุตัิให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล
ดงักลา่ว 
 
2. ในรอบปี บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปีตามงบการเงินรวม 
เทา่กบั 1,422 ล้านบาท หรือ คดิเป็นก าไรสทุธิเท่ากบั 0.218 บาทตอ่หุ้น และไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
ขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ ารอบปี 2559 ในอตัรา 0.16325 
บาทตอ่หุ้น จ านวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,066 ล้านบาท บริษัทฯจา่ยเงินปันผลระหวา่ง
กาลในรอบปีบญัชี 2559 ไปแล้ว เป็นเงินสดในอตัรา 0.12725 บาทตอ่หุ้น คงเหลือจ่ายงวดสดุท้ายเป็นเงิน
สดอีก 0.036 บาทตอ่หุ้น 

การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 โดยวนัดงักลา่วคือ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผล และก าหนดให้ วนัท่ี 8 มีนาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการรวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ก าหนดจา่ยเงิน
ปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี2559 ปี2558 ปี2557 

1.ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 1,422 1,372 1,227 

2.จ านวนหุ้นช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 6,528 6,528 4,080 

3.เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)    

       3.1ระหวา่งรอบปีบญัชี    
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             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 1 0.05000 0.059 0.087 

             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 2 0.04125 0.056 0.078 

             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 3 0.03600 0.042 0.067 

      3.2 จา่ยในปีปันผลงวด ไตรมาส 4 0.03600 0.053 0.069 

รวมปันผลจา่ยทัง้ปี 0.16325 0.210 0.301 

4.รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 1,066 1,371 1,228 

5.อตัราการจา่ยเงินปันผลร้อยละ 75 100 100 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 

ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้  

หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ประธานฯ  จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และเม่ือคะแนนขึน้บนจอแล้ว 
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16325 บาท  
รวมเป็นเงินจ านวน 1,066 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 75 ของก าไรสทุธิ โดยได้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล
ไปแล้วระหว่างปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.12725 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายหุ้นละ 0.036 บาท
จ านวน 6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นคือวนัท่ี  7 มีนาคม 2560 และก าหนดให้วนัท่ี 8 
มีนาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560   

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก ดงันี ้
เห็นด้วย 5,523,547,667 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 8,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,555,667  
คะแนน 
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หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 3 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 132,800 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจงึมีจ านวนทัง้สิน้ 
364 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 5,523,555,667 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 4 เพิ่มขึน้ 
 
วาระที่  5   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ประธานฯ   อ้างถึงข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 16  ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ทกุปี
ท่ีมีการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหม่ก็
ได้   โดยในปีนีมี้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี.้- 

   1.  นายสญัชยั  เจนจรัตน์      กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
 2.     นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ 
 3.     นายโยธิน จว๋งพานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 4.     นายผจญ ขจิตสาร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญ
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 เม่ือครบก าหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายช่ือ
กรรมการ 
 ในปี 2560 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านได้แก่ นายโยธิน จ๋วงพานิช และ นายผจญ ขจิตสาร และ 
กรรมการ 2 ทา่น ได้แก่ นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุและนายสญัชยั  เจนจรัตน์  ทัง้นี ้นายโยธิน จว๋งพานิช 
และ นายผจญ ขจิตสาร ขอลาออกจากกรรมการบริษัทฯ  
 ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ไม่รวม นายสญัชยั  เจนจรัตน์  กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้นี)้  จึงได้สรรหาผู้ทรงคณุวฒุิ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัท 
โดยพิจารณา จากคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามท่ี พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ก าหนด และต้องเป็นบุคคลผู้ มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกล ซึ่งจะมีส่วนสนบัสนนุความส าเร็จของกลยทุธ์ขององค์กรและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ก ากบักิจการ และเสนอให้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเข้าใหม ่2 ทา่น คือ 
 1.นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ (เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน นาย
โยธิน จว๋งพานิช) 
 2.นายทศพร บรรยงค์เวทย์ (เสนอให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน นาย
ผจญ ขจิตสาร) 
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 และ เลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระจ านวน 2 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ คือ 
 3.นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ  (เสนอให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีก 1 วาระ) 
 4.นายสญัชยั เจนจรัตน์  (เสนอให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีก 1 วาระ) 
ทัง้นีไ้ด้แนบประวตัขิองกรรมการทัง้ 4  ทา่นมาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุด้วยแล้ว (หน้าท่ี  35-38 )  

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   
เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 

 
ส าหรับวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง  
ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือ
นบัคะแนนเสียงตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่งดออกเสียง 

 
ประธานฯ แจ้งท่ีประชมุวา่จะขอให้พิจารณาเป็นรายบคุคลตามล าดบัดงันี  ้
 
5.1 นายสัญชัย เจนจรัตน์:  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  

  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก ดงันี ้
เห็นด้วย 5,287,601,447 เสียง คดิเป็นร้อยละ 95.73 

ไมเ่ห็นด้วย 235,703,020 เสียง คดิเป็นร้อยละ 4.27 

งดออกเสียง 299,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667   
คะแนน 
 
5.2 นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ                   

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก ดงันี ้
เห็นด้วย 5,455,209,327 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.76 

ไมเ่ห็นด้วย 68,127,140 เสียง คดิเป็นร้อยละ 1.23 

งดออกเสียง 267,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.01 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667   
คะแนน 
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5.3 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                    โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยเสียงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 5,516,932,267 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.88 

ไมเ่ห็นด้วย 6,412,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.12 

งดออกเสียง 259,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667   
คะแนน     
5.4 นายทศพร บรรยงค์เวทย์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                    โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยเสียงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 5,516,892,267 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.88 

ไมเ่ห็นด้วย 6,412,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.12 

งดออกเสียง 299,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667   
คะแนน            
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี ้
มตทิี่ประชุม :  ท่ีประชมุโดยเสียงข้างมาก ให้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเข้าใหม ่2 ทา่น 
คือ 

1.นายศริิพงษ์  ทิณรัตน์ (เสนอให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน นาย
โยธิน จว๋งพานิช) 
2.นายทศพร  บรรยงค์เวทย์ (เสนอให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน นาย
ผจญ ขจิตสาร) 
และ เลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระจ านวน 2 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ คือ 
3.นายสญัชยั  เจนจรัตน์   (เสนอให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีก 1 วาระ) 
4.นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ  (เสนอให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีก 1 วาระ) 
โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2560 

หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 4 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 48,000 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจงึมีจ านวนทัง้สิน้ 
365 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 5,523,603,667 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 5 เพิ่มขึน้ 
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วาระที่  6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนเบีย้ประชุมและเงนิรางวัลประจ าปีของกรรมการบริษัทฯ 
 

ประธานฯ  แจ้งวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 ก าหนดวา่บรรดาคา่ตอบแทน ท่ีจะจา่ยให้
กรรมการของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป  โดยมติดงักลา่ว
จะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ซึง่การก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการได้ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอตุสาหกรรม จากข้อมลูของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเตบิโตทางผลก าไรของบริษัท  

ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน  เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอตัราดงันี ้ คือ 

 

คา่เบีย้ประชมุ 
บาท/ครัง้/คน %เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) ปี 2560 ปี 2559 
1. คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ              60,000 60,000 - 
2. คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)       

40,000 40,000 - 

3. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 - 
4. คา่เบีย้ประชมุอนกุรรมการชดุยอ่ย(เฉพาะกรรมการภายนอก)                30,000 30,000 - 

และก าหนดเงินรางวลัประจ าปี 2559 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดงันี ้

เงินรางวลัประจ าปี 
บาท/คน %เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2559 ปี 2558 
1. เงินรางวลัประจ าปีกรรมการ  300,000 300,000 - 
2. เงินรางวลัประจ าปีกรรมการบริหาร  300,000 300,000 - 

 
โดยก าหนดให้จา่ยคา่เบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้  ทัง้นีโ้ดยให้มีผลตัง้แต่

วนัท่ี 23 มกราคม 2560 ส าหรับเงินรางวลัประจ าปีให้จา่ยเทา่กนัครัง้เดียวจากบญัชีท าการของบริษัทใน
วนัท่ี 25 เมษายน  2560 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุและเงินรางวลั
ประจ าปีของกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 
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ประธานฯ  ถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วยหรือไม่ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออก
เสียงให้ยกมือขึน้ 
ประธานฯ  จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือคดัค้าน 
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 
มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุโดยเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัคิา่เบีย้ประชมุ ประจ าปี 2560 และเงินรางวลัประจ าปี 2559 ส าหรับ
กรรมการและกรรมการ บริหารของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองใน
สาม ดงันี ้

เห็นด้วย 5,522,494,667 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.88 

ไมเ่ห็นด้วย 1,198,400 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.02 

งดออกเสียง 83,700 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,776,767   
คะแนน 
หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 5 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 173,100 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจงึมีจ านวนทัง้สิน้ 
369 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 5,523,776,767 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 6 เพิ่มขึน้ 
 
วาระที่  7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี  2560 
 

ประธานฯ แจ้งวา่ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และตามแนวทางของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ทัง้นีส้ามารถแตง่ตัง้บคุคลท่ีเป็นผู้สอบบญัชีคนเดมิให้ท าหน้าท่ีไมเ่กิน 5 รอบปีบญัชี
ตดิตอ่กนั และบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีตดิตอ่กนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบญัชีรายใหม่  ซึ่งพิจารณาตามคณุสมบตัิและประสบการณ์
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของ



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  29/71 

 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2560 โดยเสนออตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 2.0 
ล้านบาทตอ่ปี ซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 2  ดงัมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

1.  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3759 หรือ 
2.  นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305 หรือ 
3.  นายจิโรจ ศริิโรโรจน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5113 

 
อตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในจอภาพ ดงันี ้

คา่สอบบญัชีรวม (รายไตรมาสและประจ าปี) 
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี) เสนอปี 2560 ปี 2559 %เพิ่ม(ลด) 

บมจ. ไดนาสตี ้เซรามิค 1,490,000 1,545,000 (4%) 
บมจ.ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้ 510,000 415,000 23% 
คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ - 

รวมค่าสอบบัญชี 2,000,000 1,960,000 2% 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรบับริการอืน่ (non-audit fee) จากส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดั 

บคุคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีทีผ่่านมา 
ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูที้เ่กี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

 
ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ 
 
ผู้ ถือหุ้น:  สอบถามวา่ท าไมคา่สอบบญัชีของ บมจ.ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้จงึเพิ่มมากขึน้ 
คณุคทัลียา:      เน่ืองจากมีจ านวนเอกสารมากขึน้ และ ก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้ด้วย 
 
หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 1 แหง่ ประจ าปี 2560  โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
และยงัไมไ่ด้สง่บตัรลงคะแนนชว่ยกรุณากรอกบตัรลงคะแนนและโปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรเพ่ือ
นบัคะแนนด้วย 
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ประธานฯ  จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯ หลงัตรวจนบัคะแนนเสร็จ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 
มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัใิห้แตง่ตัง้  

1.  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3759 หรือ 
2.  นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305 หรือ 
3.  นายจิโรจ ศริิโรโรจน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5113 
จาก บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 1 แหง่  

ในอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้หมดปีละ 2.0 ล้านบาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 5,501,233,437 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.59 

ไมเ่ห็นด้วย 22,552,900 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.41 

งดออกเสียง 11,700 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,798,037   
คะแนน 
หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 6 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
จ านวน 5 ราย เป็นจ านวน 21,270 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจงึมีจ านวนทัง้สิน้ 
374 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 5,523,798,037 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 7 เพิ่มขึน้ 
 
วาระที่  8: รับทราบให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น กรรมการ ใน บริษัท โรแยล ซีรามิค 
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ประธานฯ แจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 86 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนักบั กิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้น ส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วน จ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกนั และเป็นการ แข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอื้น่ เวน้
แต่จะไดแ้จ้งใหที้ป่ระชมุผูถื้อหุน้ ทราบก่อนทีจ่ะมีมติแต่งตัง้” 
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เน่ืองจากบริษัทฯเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดกระเบือ้งปูพืน้และบุผนังให้ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้บริโภคทกุระดบั และครอบคลมุทัง้ในและตา่งประเทศ โดยปัจจบุนั DCC ยงัมีตลาดในกรุงเทพฯไมม่ากนกั 
ในขณะท่ีตลาดของ RCI ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯและต่างประเทศ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
พนกังานให้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ได้มากชีน้ อีกทัง้ยงัท าให้สาขาทัว่ประเทศของ DCC มีสินค้า
จ าหนา่ยหลากหลายยิ่งขึน้ ซึง่จะท าให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มมากขึน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯจงึมีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯท าสญัญารับจ้างบริหารจดัการ เพ่ือด าเนินการ ดแูล
งาน ด้านการผลิต การตลาด และ บริหารธุรกิจกบั บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ใน
อตัราเดือนละ 1.0 ล้านบาท ก าหนดอายสุญัญา 1 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่า
จะแจ้งยกเลิก 

และเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นฯเพื่อรับทราบการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมเป็น กรรมการ ใน บริษัท โรแยล ซีรามิค 
อตุสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  ดงัรายนามดงันี ้

1. นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา 
2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา 
3. นายมารุต แสงศาสตรา 
4. นายจารุวตัร ไตรถวิล 

และ  นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา เป็นเลขานุการบริษัทของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด
(มหาชน)   
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบัการให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น กรรมการ ใน 
บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และ รับจ้างบริหารจดัการ 

 
ผู้ ถือหุ้น  ผู้บริหาร DCC เข้าไปบริหาร RCI และคาดวา่จะท าให้ RCI ดีขึน้ แล้ว DCC จะได้ 
  ประโยชน์จากอะไร? เห็นวา่มีผู้ ถือหุ้น RCI นามสกลุ แสงศาสตรา  
ประธานฯ เน่ืองจาก DCC มองเร่ืองการขยายก าลงัการผลิตเพิ่ม แตท่ี่ดนิของ DCC ได้ใช้ 
  ประโยชน์เตม็พืน้ท่ีแล้ว จงึเล็งเห็นพืน้ท่ีของ โรงงาน RCI ซึง่อยูต่ดิกนักบัโรงงาน DCC  
  เพ่ือใช้เป็นฐานในการขยาย และ RCI ขายสินค้าให้ DCC ก็จะท าให้ DCC มียอดขาย 
  เพิ่มขึน้ ก าไรก็จะเพิ่มตาม และเดมิ กลุม่ RCI และ DCC มีกลุม่ผู้บริหารเดียวกนัมา 

ก่อน และตวัผมเองเคยท างานในกลุม่นีม้าก่อน อีกทัง้ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ DCC เข้าไปถือหุ้น
ของ RCI มาขอให้ช่วยเข้าไปด ูและท่ี DCC ยงัไม่เลือกเข้าไปซือ้หุ้น RCI ในเวลานี ้เพราะ
ราคาตลาดของหุ้น RCI สงูอยูม่าก ซึง่ยงัไมท่ าให้ DCC ได้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ซึง่ผมมอง 
DCC เป็นหลกัต้องคุ้มในการท่ีจะเข้าไปลงทนุ 
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ผู้ ถือหุ้น  ถ้า RCI สามารถกลบัมามีก าไรแล้ว มีโอกาสท่ี DCC จะเข้าไปถือหุ้นในนาม DCC  
  หรือไม ่
ประธานฯ ก็อาจจะมีโอกาส เชน่ เพิ่มทนุให้ DCC เข้าไป 
 
ผู้ ถือหุ้น  อยากทราบวา่ ไทวสัด ุยงัเป็นลกูค้ารายใหญ่อยู่หรือไม ่และปีนีข้ายกบัไทวสัดเุป็นมลูคา่ 
  เทา่ไร 
ประธานฯ ยงัค้าขายอยูเ่หมือนเดมิ แตไ่มส่ามารถตอบเร่ืองมลูคา่ขายระหวา่งลกูค้าได้ 
 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 
ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น กรรมการ ใน บริษัท 
โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้  

หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ประธานฯ  จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และเม่ือคะแนนขึน้บนจอแล้ว 
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 
มติที่ประชุม : ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น กรรมการ ใน บริษัท 
โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ดงัรายนามดงันี ้

1. นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา 
2. นายมนต์รัก แสงศาสตรา 
3. นายมารุต แสงศาสตรา 
4. นายจารุวตัร ไตรถวิล 

และ  นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา เป็นเลขานกุารบริษัทของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม 
จ ากัด(มหาชน)  พร้อมท าสญัญารับจ้างบริหารจดัการ เพ่ือด าเนินการ ดแูลงาน ด้านการผลิต การตลาด 
และ บริหารธุรกิจกับ บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ในอตัราเดือนละ 1.0 ล้านบาท 
ก าหนดอายุสญัญา 1 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งยกเลิก  ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้
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เห็นด้วย 5,514,725,219 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.84 

ไมเ่ห็นด้วย 9,009,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.16 

งดออกเสียง 83,700 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,818,119  
คะแนน 
หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 7 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 
จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 20,082 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจงึมีจ านวนทัง้สิน้ 
378 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 5,523,818,119 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มี 
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 8 เพิ่มขึน้ 
 
วาระที่  9   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุฯ วา่ได้ด าเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จงึให้ผู้ ถือหุ้นเสนอหรือ
สอบถามเร่ืองอ่ืน ๆ ได้  
 
หลงัจากนัน้ เม่ือไมมี่ข้อซกัถาม หรือข้อคดิเห็นใด ๆ จากผู้ ถือหุ้นอีกแล้ว  
 
ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ รวมทัง้ทีมงานผู้สอบบญัชีท่ีมาร่วมประชมุ ซึง่
บริษัทฯ จะได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุไปให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบโดยเร็วตอ่ไป และขอปิดการประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
 

ลงช่ือ       ประธานในท่ีประชมุ 
         (นายรุ่งโรจน์   แสงศาสตรา) 
        ประธานคณะกรรมการบริษัท  
             

ลงช่ือ              ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
        (นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา)    
    กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัทฯ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 2  

รายละเอียดเบือ้งต้นใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) (DCC-W1) 

ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ประเภทและชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค 
จ ากดั (มหาชน) หรือ (DCC-W1) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น และเปลีย่นมือ
ได้ (ใบส าคัญแสดงสิทธิ) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลังการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (DCC-W1) บริษัทจะไม่ขยายอายขุองใบส าคญั
แสดงสทิธิดงักลา่วอีก 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย 2,611,197,583 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้ น 
(อตัราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับ
สทิธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 1.15 บาท ต่อ 1 หุ้น (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงั
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือบคุคลที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจก าหนดภายหลงัจาก
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แตไ่มเ่กิน 1 ปี นบัจากได้รับมติจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบส าคญั แสดงสทิธิ 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือเท่ากบัร้อย
ละ 40 ของจ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

วิธีการจัดสรร บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
โดยก าหนดให้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ที่จะมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท 
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ทัง้นี ้ภายหลงัการค านวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้ทัง้จ านวน บริษัทจะท าการยกเลกิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่ว
ทัง้หมด  

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ปี
ละ 1 ครัง้ในวนัท่ีเป็นวนัครบก าหนดของวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในแต่ละปี (วันก าหนดใช้สิทธิ) โดยวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้แรกจะ
ตรงกับวันครบก าหนด 1 ปีนับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  (วัน
ก าหนดใช้สิทธิครัง้แรก) ส าหรับวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้ที่ 2 จะตรง
กบัวนัครบก าหนด 2 ปีนบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ (วันก าหนด
ใช้สิทธิครัง้ที่ 2) และวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัครบ
ก าหนด 3 ปีนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วันก าหนดใช้สิทธิ
ครัง้สุดท้าย)  

ทัง้นี ้หากวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้แรก วนัก าหนดใช้สิทธิครัง้ที่  2 และ        
วันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ตรงกบัวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้แรกหรือวนั
ก าหนดใช้สิทธิครัง้ที่ 2 หรือวันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้าย (แล้วแต่
กรณี) 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละ
ครัง้    ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิเพื่อซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 30 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกทัง้หมด ยกเว้นการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือได้ทัง้หมดในคราวเดียวกัน 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวัน
ก าหนดใช้สทิธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สทิธิได้ในวนัก าหนดใช้
สิทธิครัง้ต่อไป ตลอดอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนด
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกูใช้
สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ประสงค์จะใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
เพื่อซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
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การแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายให้แสดงความจ านงใน
การใช้สทิธิไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้
สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้ นสามัญที่ เ กิดจากการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวนแต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้น
เดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนการถือหุ้ นลดลงประมาณ
ร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ หุ้นของ
บ ริ ษัทจะไ ด้ รับผลกระทบด้านราคา  (Price Dilution) 
ประมาณร้อยละ 19.45 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2561 ย้อนหลงัขึน้ไป 15 วนัท าการ 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earning per Share 
Dilution) 

บริษัทจะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งก าไร ประมาณร้อย
ละ 28.57 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขในการปรับสทิธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไข
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออก
ใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้
สทิธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  37/71 

 

(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดัในราคาต่อหุ้นของ
หุ้ นสุทธิต่อหุ้ นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นสามญัจดทะเบียน 

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยที่
หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั
หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุ้ น
สามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิ 

(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ ใบส าคญัแสดงสิทธิเสีย
สิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้
ก าหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ 
(หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ DCC-W1 แทน
อัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ DCC-W1 ด้อยกวา่เดิม 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 3  

สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

 

ตำมมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2561 

ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2561 (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) ได้มีมติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 261,119,758.30 บำท โดยกำรออกหุ้ นสำมัญเพิ่ มทุนใหม่จ ำนวน 

2,611,197,583 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 652,799,395.80 บำท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 913,919,154.10 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 9,139,191,541 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้ นละ 0.10 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) ท่ีจะซือ้หุ้ น

สำมญัของบริษัท (ใบส าคัญแสดงสิทธิ) ซึง่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตำมสดัสว่นกำร

ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ 

บริษัทประสงค์จะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,611,197,583 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.10 

บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (DCC-W1) ซึง่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น ในอตัรำส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ 

และมีรำคำใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดง (DCC-W1) เทำ่กบั 1.15 บำท ตอ่ 1 หุ้น ในกรณีท่ีมีหุ้น

ดงักลำ่วเหลือเน่ืองจำกไมมี่กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (DCC-W1) บริษัทจะน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำลดทนุตอ่ไป 

โดยมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนด และ /หรือ แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนด 
เง่ือนไข และรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรออกและ
เสนอขำย กำรจดัสรร และกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเข้ำท ำ และลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวข้อง กำรจดัท ำและย่ืนค ำขอและเอกสำรตำ่งๆ ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และ/หรือ หนว่ยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทยงัไม่มีควำมแน่นอนจนกว่ำจะได้รับ
อนมุตัจิำกท่ีประชมุใหญ่สำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
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2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

บริษัทจะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

DCC-W1 ในครัง้นี ้จ ำนวน 3,002,877,220.45 บำท ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือขยำย

สำขำของบริษัทเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,800,000,000 บำท และซือ้เคร่ืองจกัรและขยำยอำคำรเพ่ือเพิ่ม

ก ำลงักำรผลิตของบริษัทเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,200,000,000 บำท  

3. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นเดมิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนรองรับตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้
จ ำนวนแตผู่้ใช้สิทธิมิใชผู่้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท จะเกิดผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้อยละ 28.57 เม่ือเทียบ
กบัสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้ำน
รำคำ (Price Dilution) ประมำณร้อยละ 19.45 โดยรำคำตลำดอ้ำงอิงจำกวันท่ี 20 
กมุภำพนัธ์ 2561 ย้อนหลงัขึน้ไป 15 วนัท ำกำร 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earning per Share Dilution) 

บริษัทจะได้รับผลกระทบด้ำนสว่นแบง่ก ำไร ประมำณร้อยละ 28.57 

3.4 ความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิ
ออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

บริษัทคำดว่ำกำรเพิ่มทนุเพ่ือน ำไปใช้ในกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือขยำยสำขำของบริษัท และส ำหรับ
ซือ้เคร่ืองจักรและขยำยอำคำรเพ่ือเพิ่มพลังกำรผลิตของบริษัทนัน้ จะช่วยส่งผลให้ใน
อนำคตบริษัทมีโอกำสจะสำมำรถเตบิโตอยำ่งตอ่เน่ืองในระยะยำว 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นเก่ียวกบักำรเพิ่มทนุครัง้นี ้ในประเดน็

ตำ่งๆ ดงันี ้

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
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คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพิ่มทุนจด

ทะเบียนและออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั

ของบริษัทท่ีออกใหม ่ซึง่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น ทัง้นี ้

เพ่ือน ำเงินท่ีได้ไปใช้เป็นแหล่งเงินทนุส ำหรับกำรซือ้ท่ีดินเพ่ือขยำยสำขำของบริษัท และส ำหรับซือ้

เคร่ืองจกัรและขยำยอำคำรเพ่ือเพิ่มพลงักำรผลิตของบริษัท ท ำให้บริษัทมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทคำดวำ่จะด ำเนินกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ DCC-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น รวมทัง้ได้รับเงินจำกกำรท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั

เพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว ภำยในปี 2564 โดยบริษัทจะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้

สิทธิดังกล่ำวไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับซือ้ท่ีดินเพ่ือขยำยสำขำของบริษัทเป็นจ ำนวนเงิน

ประมำณ 1,800,000,000 บำท และซือ้เคร่ืองจกัรและขยำยอำคำรเพ่ือเพิ่มพลงักำรผลิตของบริษัท

เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,200,000,000 บำท 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ ได้จากการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุน รวมทัง้ความพอเพียงของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมกำรของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทในครัง้นี ้มีควำมสมเหตสุมผลและเหมำะสม เน่ืองจำกจะท ำ

ให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุเพียงพอเพ่ือด ำเนินกำรตำมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการ

ด าเนินการตามแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ เงินท่ีบริษัทได้รับจำกกำรเพิ่มทนุนัน้จะสำมำรถน ำไป

ช่วยพฒันำขยำยบริษัทให้มีกำรเติบโตมำกยิ่งขึน้ รวมทัง้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตของ

บริษัท ซึง่สง่ผลให้บริษัทมีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ตำมไปด้วย 

4.5 ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเพิ่มทุน 
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ในกรณีท่ีกรรมกำรของบริษัทไม่ปฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษำ

ผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับกำรเพิ่มทุนในครัง้นี ้และหำกกำรไม่ปฏิบตัิหน้ำท่ีดังกล่ำว

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถฟ้องเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกรรมกำรคน

ดงักล่ำวแทนบริษัทได้ ตำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ

หำกไมป่ฏิบตัหิน้ำท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมกำรหรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ 

ผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิเรียกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนัน้แทนบริษัทได้ ตำมมำตรำ 89/18 แห่ง

พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

   

จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

ลำยมือช่ือ  กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม 

              (นำยรุ่งโรจน์  แสงศำสตรำ) 

 

ลำยมือช่ือ    กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม 

              (นำงสำวคทัลียำ  แสงศำสตรำ) 
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 สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 4  

(F 53-4)            แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 

 ข้าพเจ้า บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 2/2561 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 (ที่ประชุมคณะกรรมการ) ระหวา่งเวลา 15.00 น. 
ถึงเวลา 17.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไ ด้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จาก 
652,799,395.80 บาท  เ ป็น  913,919,154.10 บาท  โดยออกหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุน  จ านวน 
2,611,197,583 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 261,119,758.30  บาท โดยเป็นการ
เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภท จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถใุนการใช้เงิน หุ้นสามญั 2,611,197,583 0.10 261,119,758.30   

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,611,197,583 
หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 261,119,758.30 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น
(บาท) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน จ านวน 
2,611,197,583 หุ้น 

2,611,197,583 2.5 หุ้นเดิม : 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1 หน่วย 

0 จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
โดยไมค่ิดมลูคา่  

(โปรดดรูายละเอียดในสิ่ง
ที่สง่มาด้วย 2) 

ราคาใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั
เทา่กบั 1.15 
บาทตอ่หุ้น  
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หมายเหตุ 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,611,197,583 หุ้น 
ในมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ DCC-W1 จ านวน 2,611,197,583 หน่วย ซึ่งบริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 2.5 หุ้น
เดิม ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูคา่หุ้น และมีราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ตามใบส าคญัแสดง DCC-W1 เท่ากบั 1.15 บาท ตอ่ 1 หุ้น ในกรณีท่ีมีหุ้นดงักล่าว
เหลือเน่ืองจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) บริษัทจะ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาลดทนุตอ่ไป 

2. คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาก าหนด และ/หรือ 
แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขาย การจดัสรร และ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ การเข้าท า และลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง การจัดท าและย่ืนค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการค านวณอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ DCC-W1 
ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ทัง้จ านวน 

3. ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ 
ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ  เลขท่ี 37/7 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสาม
เสนนอก   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561   
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ
เงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 
4.1 บริษัทจะด าเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการ

แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือน า 

4.2.1 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท และ 
4.2.2 หุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ

เพิ่มทนุของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
5.1 จดัสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
5.2 ใช้เป็นแหลง่เงินทนุส าหรับการซือ้ท่ีดินเพ่ือขยายสาขาของบริษัท เป็นจ านวนเงินประมาณ 

1,800,000,000 บาท  
5.3 ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับซือ้เคร่ืองจักรและขยายอาคารเพ่ือเพิ่มก าลังการผลิต เป็น

จ านวนเงินประมาณ 1,200,000,000 บาท   

6.        ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทจะได้รับแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพียงพอท่ีจะใช้ในการซือ้ท่ีดินเพ่ือขยายสาขาของบริษัท และ
ส าหรับใช้ในการซือ้เคร่ืองจกัรและขยายอาคารเพื่อเพิ่มก าลงัผลิต  

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกัภาษีเงิน
ได้ตามงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) ทัง้นี ้บริษัทจะต้องไม่มียอด
ขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ โดยให้พิจารณาถึง
แผนการลงทนุในอนาคตของโครงการตา่งๆ ด้วย 

7.2 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
จากการด าเนินงาน 

เม่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก
การด าเนินงานของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ีได้ใช้สิทธิและมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุรองรับตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวนแต่ผู้ ใช้
สิทธิมิใชผู่้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท จะเกิดผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ โดยผู้ ถือหุ้น
เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 28.57 เม่ือเทียบกับสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคา 
(Price Dilution) ประมาณร้อยละ 19.45 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 
ย้อนหลงัขึน้ไป 15 วนัท าการ 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earning per Share Dilution) 

บริษัทจะได้รับผลกระทบด้านสว่นแบง่ก าไร ประมาณร้อยละ 28.57 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมตใิห้เพิ่มทุนและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 (Record Date) 

7 มีนาคม 2561 

3. วนัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 24 เมษายน 2561 

4. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) 

3 พฤษภาคม 2561 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
ลงช่ือ 

 
 ลงช่ือ 

 
 (นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา)   (นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา) 
 กรรมการผู้ มีอ านาจ   กรรมการผู้ มีอ านาจ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 6  

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน มีดงัน้ี 

 
1.พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 21 เมษายน  2558                  
อายุ 80 ปี 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

************************************************************************************************************ 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)   ไมมี่  ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้           กรรมการ (ไมมี่อ านาจลงนาม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไมมี่ 
คุณวุฒิทางการศึกษา   -วิทยาลยัปัองกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 33 

-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุที่ 48 
-โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  -ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation  
Program (DAP)   รุ่น 56/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 11 พ.ศ.2553  

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)  
-ม.ค.55-ต.ค.55 รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายความมัน่คง) 
-ส.ค.54-ม.ค.55 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   2 แหง่ 

1.ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ.นวนคร  
2.ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั 
 (มหาชน)  

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่   
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในข้อ
ต่อไปนี:้ 

 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็น 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ    ไมเ่ป็น 

 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  ไมมี่    

 การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ  ไม่เป็น 

 ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา    ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560     ประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
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2.นายมนต์รัก  แสงศาสตรา 
 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 29 มกราคม  2556 
อายุ 42 ปี 
กรรมการบริหาร                                                     
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

************************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)   480,000,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 7.353 ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้           กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   บตุร นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา 
คุณวุฒิทางการศึกษา   -Master of Business Administration, Kasetsart University 

-Master of Art in International Economics Southern Methodist University 
(SMU)  
-Bachelor of Science in Business Computer Information Systems, University  
of North Texas (UNT)  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ                             ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 
                                                                   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)  

ปี 2556-2560    - กรรมการรองผู้จดัการ(บริหาร)  
บมจ.ไดนาสตี ้เซรามิค (ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) และ 
บมจ. ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้(ธุรกิจวสัดกุอ่สร้าง) 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1 แหง่ 

1.กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จดัการบริหาร /  บมจ. ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้ 
(ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา      ไมมี่ 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560     ประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครัง้ 
     ประชมุคณะกรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 2/2 ครัง้ 
     ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ  เป็นกรรมการบริหารของ บมจ. 

โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม ซึง่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั ซึง่ได้รับอนมุตัิตามมติที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2560 

 
 



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  48/71 

 

 
3.นายมารุต  แสงศาสตรา 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 21 เมษายน  2558 
อายุ 40 ปี                                                                        
 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย  

************************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)   480,000,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 7.353 ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้           กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บตุร นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา 
คุณวุฒิทางการศึกษา   M.S.Computer Science University of North Texas,USA  
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

2554-ปัจจบุนั  รองกรรมการผู้จดัการ (ตลาด) / 
บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค และ บมจ. ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้
2554-ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยเลขานกุารบริษัทฯ และ  
นกัลงทนุสมัพนัธ์  / บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  
2554-2558  ผู้อ านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ /  
บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิคและ บมจ. ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1 แหง่ 

1.กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จดัการตลาด / บมจ. ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้(ธุรกิจ 
วสัดกุ่อสร้าง) 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา      ไมมี่ 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560     ประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครัง้ 
     ประชมุคณะกรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 2/2 ครัง้ 
     ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ  เป็นกรรมการบริหารของ บมจ. 

โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม ซึง่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั ซึง่ได้รับอนมุตัิตามมติที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2560 

 
 
 
 
 



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  49/71 

 

 
4.นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา  
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 30 เมษายน 2541 
อายุ 74 ปี 
 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

************************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)   ไมมี่  ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้           กรรมการ (ไมมี่อ านาจลงนาม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไมมี่ 
คุณวุฒิทางการศึกษา   นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 48/2005 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)  

ปี 2554- ปัจจบุนั - เจ้าของส านกังาน 
ส านกังานจตัธุรรมทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและ 
ส านกังานทนายความ) 

 
การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา    

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   1 แหง่  
1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /  

บมจ.เอ.เจ.พลาสท์   
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน   1 แหง่ 

1.     กรรมการ / บมจ.ยไูนเต็ดฟดูส์       
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในข้อ
ต่อไปนี:้ 

 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็น 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ    ไมเ่ป็น 

 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ  ไมมี่    

 การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ  ไม่เป็น 

 ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา    ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560     ประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

 
 
 

 



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  50/71 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 7 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

นาย ศิริพงษ์  ทิณรัตน์  
 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2560          
อาย ุ68 ปี 
 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

************************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)   ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไมมี่ 
คุณวุฒิทางการศึกษา   -ศกึษาศาตร์มหาบณัฑิต(บริหารการศกึษา)  
     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

-พาณิชยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
     โรงเรียนอนบุาลมณียา 
การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา    

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1.ผู้ รับใบอนญุาต โรงเรียนอนบุาลมณียา 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา       ไมมี่  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้   ไมมี่  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ  ไมมี่ 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560      ประชมุคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  51/71 

 

 
นายทศพร  บรรยงค์เวทย์    
 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2560 
อายุ 67 ปี 
 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

************************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)   977,200 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไมมี่ 
คุณวุฒิทางการศึกษา   วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยั 
     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

-ผู้จดัการฝ่ายขายและอตุสาหกรรม / บจก.ดนัลอป (ประเทศไทย) 
-ผู้จดัการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี 
-วิศวกรรมสายการผลติ / บจก.บางชนัเยนเนอรัล แอสเซมบลี 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 

1.กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีที ลิง้ค์ จ ากดั 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา       ไมมี่  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้   ไมมี่  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ  ไมมี่ 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560      ประชมุคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) /หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  52/71 

 

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯก าหนด 
 

บริษัทก าหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในคู่มือกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดของ ก.ล.ต 
และตลาดหลกัทรัพย์ในข้อ (ก) ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ี ถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
    ของบริษัท 
3. ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท

ท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของ 

บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น 
    กรรมการอิสระ 
6.ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดาคู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
7. ไม่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 
9. มีเวลาเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาและร่วมตดัสินใจในกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
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ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่ เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 31.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 

เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุปีบญัชีของบริษัทฯ  
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามัญคณะกรรมการ

จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ าหุ้น
รวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ย่ีสิบห้าคนซึง่มี
หุ้นนบัจ าหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าเป็น
หนงัสือขอให้คณะกรรมการจดัให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้  แตต้่องระบุ
เหตผุลในการขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว  ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 32.   ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี  วนั  
เวลา  ระเบียบวาระการประชมุ  และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบใุห้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ  หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณีรวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ  
ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุวรรคหนึง่ต้องอยูใ่นท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานแหง่ใหญ่ส านกังาน
สาขา   

ข้อ 33.   ในระหวา่งย่ีสิบเอ็ดวนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นในแตล่ะครัง้  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านกังานใหญ่  และส านกังานสาขาทกุแหง่ (ถ้ามี) ไม่
น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 34.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่
น้อยกวา่ 25 คนและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือ
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้  หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้
นดัประชมุใหม่  และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัว่าครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35.   มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
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1) ในกรณีปกตใิห้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้หนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

   2) ในกรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก)  การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ  และข้อบงัคบัของบริษัท 
 (ข)  การเพิ่มทนุ  ลดทนุ 
 (ค)  การควบ  หรือเลิกบริษัท 
 (ง)  การออกหุ้นกู้  
(จ)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้บคุคลอ่ืน 
(ฉ)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ช)  การท า  แก้ไข  หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางส่วนท่ี

ส าคญั   
(ซ) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดย
มีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฌ) เก่ียวกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 “ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อย
ตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ท่ีใช้บังคับกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน   ให้
บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ โดย
อนโุลมด้วย “ 

ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุซึง่แสดงผลการด าเนินงาน
ของบริษัทท่ี      คณะกรรมการของบริษัทได้จดัการในรอบปีท่ีผา่นมา 
2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ  และบญัชีก าไรขาดทนุ 
3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร  การอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล 
4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 
6) กิจการอ่ืนๆ 
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 
1.     ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง    ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้
ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ   เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัข่ียานพาหนะ หรือ หนงัสือ
เดนิทาง 

        1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
              (ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ   ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือ ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (ข)  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้ นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

             (ค)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 
2.    ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 
       2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
            (ก)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 (ข)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทน
นิติบุคคล    พร้อม ทัง้ประทบัตราส าคญั   (ถ้ามี)    และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิต ิบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
       2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม   ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือ ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

            (ข)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทน
นิตบิคุคล   พร้อม ทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี)   และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่   ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนาม
ในหนงัสือมอบ ฉนัทะมี       อ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
           (ค)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
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3.    ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
      ให้น าความใน ข้อ 1.  และ  ข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุ     ซึ่งมิได้มี
สญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติ  บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  แล้วแตก่รณี   ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบั
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติ
บคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดย เจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ  
ช่ือนิติบคุคล  ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติ     บคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจ
ในการลงลายมือช่ือ  ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข)   เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้แทนนิตบิคุคลนัน้ รับรองความถกูต้องของค าแปล พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ    ณ  

สถานท่ีประชมุ    ก่อนเวลาประชมุได้ตัง้แตเ่วลา  14.00 น. จนกระทัง่เลิกการประชมุของวนัท่ี  24 เมษายน  
2561 

อนึ่ง    หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  11  เป็นแบบการมอบ
ฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่งๆ  ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั (แบบ ข)    

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ  จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ  ตัง้แตเ่วลา  14.00  น. เป็นต้นไป 

การออกเสียงลงคะแนน 

          การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1.  การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ 
โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่ง ผู้ถ ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ได้  

)1(  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระด้วยวิธีชมืูอนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะกรอกคะแนน
เสียงท่ีเห็นด้วยไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบริษัทได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท าการรวบรวมคะแนนส าหรับ
การนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ  
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบ
ฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
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ลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน  
)3(  มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
 กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองท่ีประชมุ  

 กรณีอ่ืนๆซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกต ิมตขิองท่ีประชมุจะเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  
)4(  หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด  
)5(  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน

เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็
ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ  
)6(  การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอย่างน้อย 5  คนร้องขอ และท่ีประชมุลง

มติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมตใิห้ลงคะแนนลบั  
 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการ

สอบถามทีละวาระจากท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชมืูอขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนท าการ
ตรวจนบัคะแนน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั เจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนจะให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงคะแนนบนบตัรลงคะแนนตามค าแนะน าท่ีจะแจ้งในท่ีประชมุ  

 
3.การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่า
บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย ล าดับที่  10  

 

 

 
แนะน าเส้นทาง เพ่ือความสะดวกโปรดใช้ รถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) ลงสถานีสทุธิสาร ทางออกเมืองไทย-ภทัร 
หรือ ทางออก ปรีชาคอมเพล็กซ์ เข้า ถนนสทุธิสารวินิจฉยั ประมาณ 300 เมตร  
หมายเหต ุ 
1. หากผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกมาเข้าร่วมประชมุ สามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานตา่ง ๆ มาท่ีบริษัทฯ
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั  
2. ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และเอกสารประกอบในเว็บไซด์
ของบริษัทฯ ได้ตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 2561 
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย ล าดับที่  11 

  

      
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
PROXY (FORM B.) 

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้  .......................                                เขยีนที ่.................................................................................................. 
Shareholder’s Registration No.                                     Written at 

วนัที.่.................. เดอืน ........................................พ.ศ. .................... 
Date           Month                              year 
 

(1) ขา้พเจา้....................................................................................สญัชาติ......................................................          
            I/We                                                                       Nationality                                                         
            อยู่บา้นเลขที.่.............................................................................................................................................        
   Address            

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
   Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”) 

           โดยถอืหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง   
           Holding an Ordinary shares total of                  shares and having the right to vote equal to                              vote 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้  
  Hereby appoint  
 1. ชือ่     อายุ  ปี    อยู่บา้นเลขที ่                ถนน................................       

                   Name                                          age                years, residing at No.             Road 
                   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั……………..รหสัไปรษณยี…์…………… หรอื 
                   Tambol/Subdistrict                    Amphur/District              Province                Postal Code                    or 
            2. มอบฉนัทะให ้กรรมการอสิระ   นายศิริพงษ์  ทิณรตัน์  อายุ 68 ปี อยู่บา้นเลขที ่ 3/110 ซอยรว่มศริมิติร แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  หรอื 

     2. assign a proxy to the independent Director Mr.Siripong Tinnarat Age 68 Residing/Located at No 3/110 Soi 
Ruamsirimitr, Kwaeng Jormphol, Khet Jatujak Bangkok or 

  3. มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ นายทศพร บรรยงคเ์วทย ์อายุ 67 ปี อยู่บา้นเลขที ่1213/149 ซอยลาดพรา้ว 94 แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 

      3. assign a proxy to the independent Director  Mr.Totsaporn Banyongwate Age 67 Residing/Located at No 1213/149  
Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok  

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมใหญ่สามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  ในวนัองัคารที ่24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.  ณ. หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคารส านักงานบรษิทัไดนาสตี้เซรามคิ 
จ ากดั(มหาชน)  เลขที ่37/7   ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2018 on Tuesday 24 April 2018 at 15.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 
Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.                                                                                                                                                                                                                                         

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดงันี้ 
              I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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วาระท่ี 1 พิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี  1/2560) ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2560 
Agenda 1 To certify and approve the Minute of Extra General Shareholders’ Meeting for the year 2017 (No 1/2017) which held 
on April 24, 2017 
 

วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 ส้ินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
Agenda 2 To consider the Report of the Company’s Operating Results for the year 2017 ended December 31, 2017 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ประจ าปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 
Agenda 3 To consider and approve the Statement of financial position, the Statements of comprehensive income and Cash Flow 
for the year ended December 31, 2017 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
Agenda 4 To consider and approve a dividend payment for the year 2017 

 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระท่ี 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
Agenda 5: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation  
 
5.1 พลเอกยุทธศกัดิ ์ศศปิระภา:   กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    Gen. Yuthasak Sasiprapha:    Independent Director and Chairman of the Audit Committeent    
 

5.2 นายสุรศกัดิ ์โกสยิะจนิดา: กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
     Mr. Surasak Kosiyajinda:   Independent Director and Audit Committee 
            

5.3 นายมนต์รกั แสงศาสตรา: กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
      Mr.Monrak Saengsastra: Executive Director Administration 

 
5.4 นายมารุต แสงศาสตรา : กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการขายและการตลาด 

Mr. Maruth Saengsastra:  Executive Director Marketing 

 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
    

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระท่ี 6: พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนเบีย้ประชมุและเงินรางวลัประจ าปีของกรรมการบริษทัฯ 
Agenda 6: To approve the directors’ remunerations and annual bonus 

วาระท่ี 7: พิจารณาขอสตัยาบนัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2560 เพ่ิมขึน้จากมติท่ีประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2560 
Agenda 7: To ratify and approve of the audit fee increasing from the resolution of the approval of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2017 which held on April 24, 2017 

วาระท่ี 8: พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี  2561 
Agenda 8: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2018 

 
 
วาระท่ี 9: พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถอืหุ้น 
Agenda 9: To consider and approve the issue of warrants to purchase ordinary shares in the Company to the shareholders of 
the Company by way of right offering. 

 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
        

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระท่ี 10: พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของ
บริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
Agenda 10: To consider and approve the increase of the Company's registered capital and approve amendment to Clause 4 of 
the Company's Memorandum of Association to reflect the capital increase. 

 
วาระท่ี 11 :  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั 
Agenda 11: To consider and approve the allotment of new shares to reserve for the exercise of the Warrants. 

 
วาระท่ี 12: พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
Agenda 12: Other business (if any) 

 
(5)  ในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment 
to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กจิการใดทีผู่้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้   ให้ถือเสมอืนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects. 

  
 

ลงชือ่  .................................................................ผูม้อบฉนัทะ           ลงชือ่.................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 
Signed (……………………………........................) Grantor           Signed (……….……..............................…………..) Proxy 
 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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หมายเหตุ /REMARK 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The number of shares held by a shareholder cannot 
divide into several portions to more than one proxy in order to divide the votes.  
2.วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda of directors’ election, a proxy can vote all directors or each director.  
3.ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื
มอบฉนัทะแบบ ข. ตาม แนบ  
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as 
attached. 
ผูท้ีม่าประชุมดว้ยตวัเอง โปรดน าหนงัสอืฉบบันี้มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย  
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.  
ผูถ้อืหุน้สามารถคดัลอกหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค) ทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คสัโตเดยีนในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (http://www.dynastyceramic.com)  
A shareholders can download Proxy Form (Form C) which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the 
Custodian in Thailand be the Securities Depository at the Company’s website  (http://www.dynastyceramic.com) 

 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ANNEX TO PROXY FORM B 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ใน
วนัองัคารที ่24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคารส านักงาน บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั(มหาชน)  เลขที่ 
37/7  ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2018 Annual General 
Shareholder’s Meeting on Tuesday 24 April 2018 at 15.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai 
Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 
วาระที ่....................เรือ่ง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….…………………………. 
 

วาระที ่....................เรือ่ง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….……. 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

http://www.dynastyceramic.com/
http://www.dynastyceramic.com/
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย ล าดับที่  11  
 

 

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C) 

 (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5 ) พ.ศ. 2550 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้  .......................                                เขยีนที ่.................................................................................................. 
Shareholder’s Registration No.                                     Written at 

วนัที.่.................. เดอืน ........................................พ.ศ. .................... 
Date           Month                              year 
 

(1) ขา้พเจา้....................................................................................สญัชาต.ิ.....................................................          
            I/We                                                                       Nationality                                                         
            อยู่บา้นเลขที.่.............................................................................................................................................        
   Address               
  ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  ............................................. 

As the custodian of 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”) 

           โดยถอืหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง   
           Holding an Ordinary shares total of                     shares and having the right to vote equal to                              vote 
     (2) ขอมอบฉันทะให้  

Hereby appoint  
 1. ชือ่     อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที.่.....................................ถนน..........................         

Name                                        age                years, residing at No.                           Road 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต……………….………………จงัหวดั………..……..…………   
หรือ 
Tambol/Subdistrict                              Amphur/District                             Province                               
or 

             2. มอบฉนัทะให ้กรรมการอสิระ   นาย ศริพิงษ์ ทณิรตัน์ อายุ 68   ปี อยู่บา้นเลขที ่  3/110 ซอยร่วมศริมิติร แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร จงัหวดั กรุงเทพมหานคร หรอื 
                 2. assign a proxy to the independent Director Mr.Siripong Tinnarat Age 68  Residing/Located at No 3/110 Soi 
Ruamsirimitr, Kwaeng Jormphol, Khet Jatujak Bangkok or 
             3. มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ นายทศพร บรรยงคเ์วทย ์อายุ 67 ปี อยู่บา้นเลขที ่  1213/149 ซอยลาดพรา้ว 94 แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
                 3. assign a proxy to the independent Director  Mr.Totsaporn Banyongwate   Age 67   Residing/Located at No 
1213/149  Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok  
 
 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2561 ในวนัองัคารที ่24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.  ณ. หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคารส านกังาน บรษิทัไดนาสตี้เซรามคิ จ ากดั
(มหาชน)  เลขที ่37/7   ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานที่
อื่นดว้ย 
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the year 2018 Annual General Meeting of 
Shareholders on Tuesday 24 April 2018 at 15.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai 
Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.    
                                                                                                                                                                                                                                       
(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
              I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 วาระท่ี 1: พิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 1/2560) ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2560 
Agenda 1: To certify and approve the Minute of Extra General Shareholders’ Meeting for the year 2017 (No 1/2017) which held 
on April 24, 2017 
 

วาระท่ี 2:   รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
Agenda 2: To consider the Report of the Company’s Operating Results for the year 2017 ended December 31, 2017 
 

วาระท่ี 3: พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงินสด ประจ าปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 
Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial position, the Statements of comprehensive income and Cash Flow 
for the year ended December 31, 2017 
 

 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
Agenda 4: To consider and approve a dividend payment for the year 2017 

วาระท่ี 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
Agenda 5: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation  
 
5.1 พลเอกยุทธศกัดิ ์ศศปิระภา:   กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    Gen. Yuthasak Sasiprapha:    Independent Director and Chairman of the Audit Committeent    
 

5.2 นายสุรศกัดิ ์โกสยิะจนิดา: กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
     Mr. Surasak Kosiyajinda:   Independent Director and Audit Committee 
            

5.3 นายมนต์รกั แสงศาสตรา: กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
      Mr.Monrak Saengsastra: Executive Director Administration 

 
 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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5.5 นายมารุต แสงศาสตรา : กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการขายและการตลาด 
Mr. Maruth Saengsastra:  Executive Director Marketing 

วาระท่ี 6: พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนเบีย้ประชมุและเงินรางวลัประจ าปีของกรรมการบริษทัฯ 
Agenda 6: To approve the directors’ remunerations and annual bonus 

วาระท่ี 7: พิจารณาขอสตัยาบนัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2560 เพ่ิมขึน้จากมติท่ีประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2560 
Agenda 7: To ratify and approve of the audit fee increasing from the resolution of the approval of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2017 which held on April 24, 2017 

วาระท่ี 8: พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี  2561 
Agenda 8: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2018 

 
 
 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
        

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระท่ี 9: พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น 
Agenda 9: To consider and approve the issue of warrants to purchase ordinary shares in the Company to the shareholders of 
the Company by way of right offering. 

 
วาระท่ี 10: พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของ
บริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
Agenda 10: To consider and approve the increase of the Company's registered capital and approve amendment to Clause 4 of 
the Company's Memorandum of Association to reflect the capital increase. 

 
วาระท่ี 11   พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั 
Agenda 11: To consider and approve the allotment of new shares to reserve for the exercise of the Warrants. 

 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
Agenda 12 Other business (if any) 
 

 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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 (4)  ในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to 
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กจิการใดทีผู่้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้   ให้ถือเสมอืนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every    respects. 

  
 

ลงชือ่.................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
 
 Signed (……………………………..............................) Grantor 

 
 
ลงชือ่.................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  
Signed (……………............................………………..) Proxy 

 
หมายเหตุ / Remark  

1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน  

(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors 
appointing the Custodian in Thailand. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
    The following documents shall be attached with this Proxy Form: 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน  (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน          
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder.  

(2)      หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (CUSTODIAN) 
          Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.  

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 
allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect 
each nominated director individually.   
ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตาม แนบ  
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the 
Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed. 
ผูถ้อืหุน้สามารถคดัลอกหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค) ทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ไดท้ีเ่วบไซต์ของบรษิทัฯ (http://www.dynastyceramic.com)  
Shareholders can download Proxy Form (Form C) which is used in case the shareholder is a foreign investor and 
appoints the Custodian in Thailand be the Securities Depository at the Company’s web site 
(http://www.dynastyceramic.com) 

http://www.dynastyceramic.com/
http://www.dynastyceramic.com/
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

ANNEX TO PROXY FORM C 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ใน
วนัองัคารที ่24 เมษายน 2561  เวลา 15.00 น. ณ. หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคารส านักงาน บรษิทั ไดนาสตี้ เซรามคิ จ ากดั(มหาชน)  เลขที ่
37/7  ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2018 Annual General 
Shareholder’s Meeting on Tuesday 24 April 2018 at 15.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, Suttisarnvinijchai 
Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 
วาระที ่....................เรือ่ง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….…………………………. 
 

วาระที ่....................เรือ่ง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….……. 

 

 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

                 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
          (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย              งดออกเสยีง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 


