
 
 

 

 

บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2562  

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 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 09.30 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 27 มีนาคม 2562 

 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  
เรียน  ผู้ ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย : 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือ วนัท่ี 24 เมษายน 2561 
2. รายงานประจ าปี 2561 
3. รายนามและประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
4. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. แบบการลงทะเบียน เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชมุและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ  
7. แผนท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด แบบ ข และแบบ ค 

จากมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 
18 กมุภาพนัธ์ 2562  ก าหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 
2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชัน้ 4 อาคารส านกังานของบริษัทฯ เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสาร
วินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามก าหนดเวลา ดงันี ้
 

 เวลา 09.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
 เวลา 10.30 น.   เร่ิมประชมุเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ 

 
 
 
 

http://www.dynastyceramic.com/
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วาระที่  1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันท่ี 24 เมษายน 2561 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 บริษัทฯ ได้จดัประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ขึน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 และได้
จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด  รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว  และบริษัทฯได้จดัส่งส าเนารายงาน
การประชมุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ดงักลา่วข้างต้น 
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2561 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ
รายงานประจ าปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่  รายงานประจ าปี 2561  ได้สรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 และ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 
การลงมต ิ
 เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 : พจิารณาและอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงนิสดของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

37-38 ก าหนดวา่ “คณะกรรมการต้องจดัใหมี้การท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัส้ินสดุของรอบปี 
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บญัชีของบริษัทฯ เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ และ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุ้น”  

งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบ
โดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและเสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปี บญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
สรุปสาระส าคญั ได้ดงันี ้
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

บริษัท 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 8,003 6,398 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 3,681 4,033 
รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 8,027 8,020 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท) 979 966 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.150 0.148 

 
 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 : พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯทีก่ าหนดใหจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดร้วมทัง้เครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไดนาสตี้ 
เซรามิค จ ากดั(มหาชน) ในงวดเดียวกนัต้องไม่มียอดขาดทนุสทุธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ะจ่ายเงิน
ปันผลได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจจะ
พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต” 
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก าไรสทุธิตามงบการเงิน (ล้านบาท) 979 1,117 1,422 
2. จ านวนหุ้นช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 6,528 6,528 6,528 
3. เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)    

       3.1 ระหวา่งรอบปีบญัชี    
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 1 0.033 0.040 0.05000 
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 2 0.029 0.037 0.04125 
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 3 0.027 0.028 0.03600 
      3.2 จา่ยในปีปันผลงวด ไตรมาส 4 0.027 0.023 0.03600 
                      รวมปันผลจา่ยทัง้ปี 0.116 0.128 0.16325 

4. รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 757 836 1,066 
5. อตัราการจา่ยเงินปันผลร้อยละ 77 75 75 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 จากสภาพคล่องทางการเงินท่ีเพียงพอส าหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจา่ยเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ได้ โดยขอเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัจิา่ยปันผล ดงันี ้

1. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบญัชี 2561 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.089 
บาทตอ่หุ้น ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปัน
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ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนัน้ และรายงานใหที้ป่ระชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป ” 
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักลา่ว 

2. ในรอบปี บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปีตามงบการเงินรวม 
เท่ากับ 979 ล้านบาท หรือ คิดเป็นก าไรสุทธิเท่ากับ 0.150 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุน
สะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ า
รอบปี 2561 ในอัตรา 0.116 บาทต่อหุ้น จ านวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 757

ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบญัชี 2561 ไปแล้ว เป็นเงินสดใน
อตัรา 0.089 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายงวดสุดท้ายจากผลการด าเนินงาน (ตลุาคม-ธันวาคม 
2561) เป็นเงินสดอีก 0.027 บาทตอ่หุ้น โดยจา่ยจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 และให้
รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวล
รษัฎากร มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2562 (Record Date) (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่
มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 4 มีนาคม 2562) และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 
2562 

      
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
16 ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออจากต าแหน่ง หน่ึง ใน สาม ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกบั หน่ึง ใน สาม 
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้” โดยในปีนีมี้
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
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1.นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2.นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
3.นายสวุิทย์  สมานพนัธ์ชยั กรรมการ 
4.นายจารุวตัร ไตรถวิล  กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการผลิต 
ความเหน็คณะกรรมการ 

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการเป็น
การลว่งหน้าระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2561 เม่ือครบก าหนด ปรากฏวา่ไมมี่การเสนอรายช่ือ
กรรมการ 
 ในปี 2562 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย นาย
รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา  นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา นายสวุิทย์ สมานพนัธ์ชยั และ นายจารุวตัร ไตรถวิล       
 ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ไม่รวมนายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา และนาย
จารุวตัร ไตรถวิล กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้นี)้  ได้พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีกรรมการ
บริษัทเสนอจ านวน 4 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคณุสมบตัิเป็น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
กรรมการรายเดมิ 4 ทา่น ได้แก่  นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา  นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา นายสวุิทย์ สมาน
พันธ์ชัย และ นายจารุวัตร ไตรถวิล กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผู้ มีความ
เช่ียวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบตัิงานใน
ต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา  ทัง้นี ้นายรุ่งโรจน์ แสง
ศาสตรา  นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา และ นายจารุวัตร  ไตรถวิล  ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารใน บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการท่ีประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกันกับบริษัทฯ โดยได้รับอนุมตัิตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2560 เรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน การ
เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
 
หมายเหตุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้ 
(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก โดยให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้น
ตอ่หนึง่เสยีง  
(2) ให้ผู้ ถือหุ้นของคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน  
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(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 
ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 : พจิารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 ก าหนดวา่ “บรรดาค่าตอบแทน ทีจ่ะจ่ายใหก้รรมการของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะก าหนดเป็นคราวๆไป โดยมติดงักล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุ” 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าท่ีท่ี
ก าหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบทัง้ทางแพ่งและทางอาญา  หากไม่ได้ปฏิบตัิ
ตาม นอกจากนี ้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทัง้ให้คุณค่า (Value) ท่ีได้รับจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรก าหนดหลกัเกณฑ์ของคา่ตอบแทนกรรมการ โดยแบง่
ออกเป็นสองสว่น ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชุม (Meeting Allowance)  เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุใน
แตล่ะครัง้  โดยให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 
1.1 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ   

ประธานกรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ ชดุตา่งๆ ควรได้รับเบีย้ประชมุในอตัราส่วนท่ี
สงูกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอ่ืนๆ โดยควรก าหนดไว้เป็นนโยบายท่ีชดัเจนและมีการ
เปิดเผยให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไป 

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

             1.3 ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ  
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ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ ควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะท าให้กรรมการ
จ ากดัจ านวนบริษัทท่ีจะด ารงต าแหนง่กรรมการเทา่ท่ีมัน่ใจว่า จะสามารถอทุิศเวลาในการเข้า
ร่วมประชุมและท าหน้าท่ีของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ (Directors' remuneration) เป็นคา่ตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กับกรรมการ
ปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกบัมลูคา่ท่ีสร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น เชน่ เงินปันผลท่ีจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  

ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอตัราเท่ากับปีก่อน
ดงันี ้ คือ 

ค่าเบีย้ประชุม 
บาท/ครัง้/คน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
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 าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
บาท/คน %เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2561 ปี 2560 
1. คา่ตอบแทนประจ าปีกรรมการ  300,000 300,000 - 
2. คา่ตอบแทนประจ าปีกรรมการบริหาร                               300,000 300,000 - 

โดยก าหนดให้จา่ยคา่เบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้  ทัง้นีโ้ดยให้มีผลตัง้แต่การประชมุ
ครัง้แรกในปี 2562 ส าหรับคา่ตอบแทนประจ าปี ให้จา่ยเทา่กนัครัง้เดียวจากบญัชีท าการของบริษัทในวนัท่ี  
22  เมษายน  2562 
 
ทัง้นี ้นอกจากคา่ตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และ กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร ยงัได้รับ
คา่ตอบแทนในสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการเข้าสมันาอบรมหลกัสตูรของ IOD และสถาบนั
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
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การลงมต ิ
 ท่ีประชมุต้องลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2562 

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 นบัเป็นปีท่ี 3 จึงได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือขออนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ หรือ 
นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 และขออนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ 
จ านวน 1.75 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 7  และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อย จ านวน 0.53 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4  รวมทัง้เครือ 2.28 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6  
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความ
เห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท 
กรินทร์ ออดทิ จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 
 1.  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3759 เคยได้รับการแตง่ตัง้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2561 โดยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัท ในปี 2560-2561 หรือ 
 2.  นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305 เคยได้รับการแตง่ตัง้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหวา่ง ปี 2560-2561 หรือ 
 3.  นายจิโรจ  ศริิโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5113 เคยได้รับการแตง่ตัง้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหวา่ง ปี 2560-2561 
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 โดยผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 1.75 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 7 
 และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5851 และ/หรือ นางสาว
นงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4713 และ/หรือ นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4722 และ/
หรือ นายสพุจน์ มหนัตชยัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 12794 และ/หรือ นางสาวเรไร ทรัพย์มลู ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 13026 
 โดยผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทยอ่ย และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 530,000 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 4 
 ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit-fee) จากส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชี
สงักดั บคุคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีทีผ่่านมา ผู้ ส อ บ บัญ ชี
ตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูที้่
เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
 

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี) เสนอปี 2562 ปี 2561 %เพิ่ม(ลด) 
บมจ. ไดนาสตี ้เซรามิค 1,750,000 1,635,000 7% 
บมจ.ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้ 530,000 510,000 4% 

รวมค่าสอบบัญชี 2,280,000 2,145,000 6% 
 

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) 
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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) 
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 8: พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เน่ืองด้วยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ท าให้ข้อบงัคบัของ
บริษัท หมวดท่ี 5 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 31 ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดมิไมมี่ผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไป เน่ืองจาก
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ขดักบักฎหมายดงักล่าว คณะกรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ  ได้พิจารณาเร่ืองดงักล่าว จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทหมวดท่ี 5 การประชุมผู้
ถือหุ้น ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย ดงันี ้ 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 31  
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุปีบญัชีของ
บริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กลา่วมาแล้วให้
เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่
ยี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าเป็นหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการจดัให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง
เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
 

ข้อ 31  
คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุปีบญัชีของ
บริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กลา่วมาแล้วให้
เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถื อหุ้ น เ ป็นการประชุมวิสามัญเมื่ อ ใด ก็ ไ ด้  สุดแต่จะ
เห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี  ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จาก ผู้ ถือหุ้น  
 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสองผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุ
เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือ
หุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทหมวดท่ี 5 การประชมุผู้ ถือหุ้น 
ข้อ 31 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและก ากับดแูลกิจการ  เสนอ และให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัดงักล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ 
รวมถึงให้ด าเนินการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอ 
 
การลงมต ิวาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 9: พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือ 
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จ านวน 15 ข้อ จากเดมิ 44 ข้อ เป็น 59 ข้อ 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

เน่ืองจากบริษัทฯมีความประสงค์จะขยายการด าเนินงานเพิ่มเตมิอีกหลากหลายรูปแบบ แตต่ามหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ในข้อ 3 วตัถปุระสงค์  ยงัไมมี่วตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว   

ความเหน็ของคณะกรรมการ   

ในการประชมุครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 จงึเห็นชอบให้เพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัท อีก
จ านวน 15 ข้อ เพ่ือสามารถขยายการด าเนินงานได้อีกหลากหลายรูปแบบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทได้เห็นชอบให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์จ านวน 15 ข้อดงักลา่วด้วย 

ดงัรายละเอียด  ดงันี ้
ข้อ 45  ประกอบกิจการให้บริการทกุประเภท เก่ียวกบัสารสนเทศ (IT) ระบบอี-คอมเมิช 

(E-commerce) รวมถึงการจดัท าเว็บไซด์และการจดัท าฐานข้อมลู 
ข้อ 46 ผลิต ซือ้ ขาย น าเข้า สง่ออก เชา่ ให้เชา่ ทดสอบ ซ่อมแซม ตดิตัง้ พฒันาระบบคอมพิวเตอร์  

ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ กบัหนว่ยงานราชการ และ
เอกชนทกุประเภท ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

ข้อ 47 ซือ้ ขาย อปุกรณ์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสาร อปุกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 
ของเลน่ อะไหล ่ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์ รถยนต์ ผา่นระบบอินเตอร์เน็ท ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

ข้อ 48  ประกอบกิจการค้าด้านสินค้าอปุโภคแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ห้างสรรพสินค้าเพ่ือการ
จ าหนา่ยสง่ และ จ าหนา่ยปลีก 
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ข้อ 49  ท าการลงทนุซือ้ท่ีดนิแปลงใหญ่และแบง่แยกออกเป็นแปลงเล็ก หรือจดัหาโดยวิธีอ่ืนใด เชา่ 
เข้าเป็นเจ้าของหรือเข้าครอบครองไมว่า่ด้วยประการใดๆ ซึง่ท่ีดนิ อาคารสงเคราะห์ อาคารชดุ บ้าน โรงเรือน 
หรือสิ่งปลกูสร้างอ่ืนใด และประกอบธุรกิจประเภท ซือ้ ขาย แลกเปล่ียน เชา่ ให้เช่า เชา่ซือ้ รับซือ้ฝาก และ/
หรือขายฝากอสงัหาริมทรัพย์ ให้เชา่ซือ้ท่ีดนิ อาคาร อาคารสงเคราะห์ อาคารชดุ บ้าน โรงเรือน หรือสิ่งปลกู
สร้างเชน่วา่นี ้เป็นการค้าปกต ิไมว่า่เพ่ืออยูอ่าศยั เพ่ือการค้า หรือเพ่ือการอ่ืนใด (ยกเว้นกิจการท่ีเป็นกิจการ
เครดิตฟองซิเอร์) 

ข้อ 50 ประกอบกิจการให้เชา่ ให้เชา่ชว่ง ให้เชา่ซือ้ ซึง่อาคาร ส านกังาน สถานท่ีภายในอาคาร 
ส านกังาน  เพ่ือใช้เป็นส านกังานหรือสถานการค้า ตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังานตา่งๆ 

ข้อ 51 ซือ้ ขอรับ จดทะเบียนรับโอน ท าสญัญาหรือนิติกรรมใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่สิทธิตา่งๆ เก่ียวกบั
ท่ีดนิ สิ่งปลกูสร้าง ภาระจ ายอม สิทธิ และเอกสิทธิตา่งๆ สิทธิบตัรโรงงาน เคร่ืองจกัร แร่ โรงถลงุแร่ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการเกษตรกรรม เคร่ืองทนุแรง การนิมิต ลิขสิทธ์ิ แบบแผน เคร่ืองหมายการค้า ใบอนญุาต 
สมัปทาน หรือสิ่งท่ีคล้ายคลึงกนั ซึง่นา่จะเป็นประโยชน์หรือเป็นคณุแก่บริษัท และใช้และท าให้เกิดผล หรือ
ท าการผลิต โดยอาศยัสิทธิและอ านาจจากสิ่งเหลา่นี ้หรือให้เชา่ ให้อนญุาต หรืออนญุาตให้ใช้สิทธิชว่ง หรือ 
ให้เอกสิทธิเก่ียวกบัสิ่งเหลา่นี ้

ข้อ 52  ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า รับจดัสถานท่ี ให้บริการความเย็น แสงสว่าง การดแูลรักษา
ความสะอาดและความปลอดภยั 

ข้อ 53   ประกอบกิจการให้เชา่ทรัพย์สิน รวมทัง้ให้ใช้ประโยชน์อ่ืนใดในทรัพย์สิน ตลอดจนดอกผล
ของทรัพย์สิน 

ข้อ 54   ประกอบกิจการรับจ้างท าของตามวตัถปุระสงค์ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิตบิคุคล สว่น
ราชการและองค์กรของรัฐทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ข้อ 55 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบ รับออกแบบ และให้ค าแนะน า
เก่ียวกบัการตกแตง่ อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพกัอาศยั สถานท่ีท าการ 

ข้อ 56 ประกอบกิจการค้าท่ีดนิ ท าการจดัสรรท่ีดนิ/ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และ/หรือบ้าน การ
จดัหาท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง หรือท าการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอยา่งอ่ืนบนท่ีดนินัน้ เพ่ือจ าหนา่ย ให้เชา่ ให้เชา่ซือ้ 
เพ่ือเป็นสถานท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีท าการพาณิชย์ สถานท่ีท าการราชการ โรงงานอตุสาหกรรม 

ข้อ 57 โอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเป็นสาธารณปูโภค และบริการสาธารณตา่งๆ ในโครงการจดัสรร
ท่ีดนิให้แก่ นิตบิคุคลหมูบ้่านจดัสรร ตามพระราชบญัญตัิการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543 

ข้อ 58 ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้
วตัถุประสงค์ของบริษัท หรือ การประกอบธุรกิจอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางอินเตอร์เน็ต ระบบอ่ืนใด หรือ โดยใช้
เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์เก่ียวกบัการ
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ให้บริการด้านการเงิน จดัและบริการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้าข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เก็บ
คา่บริการ คา่โฆษณา (เม่ือได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง) 

ข้อ 59 ประกอบกิจการค้นคว้า วิจยั พฒันา ส ารวจ ออกแบบ หรือให้การสนบัสนนุ ซึง่วิทยาการ 
นวตักรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อนัเก่ียวกบัผลิตภณัพ์หรือสินค้า กรรมวิธีหรือกระบวนการตา่งๆท่ี
เก่ียวกบั หรือ ตอ่เน่ืองกบั หรือ สนบัสนนุกิจการของบริษัท และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในเชิงอตุสาหกรรม พาณิช
ยกรรม เกษตรกรรม เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจการของบริษัท 

ทัง้นี ้ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิดงักล่าว ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคแรก บญัญัติว่า “ภายใต้บงัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทได้เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนีใ้ห้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตั ิ

การลงมต ิ: วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 10:   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 บริษัทฯก าหนดให้วนัท่ี 5 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลและ
เข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) 
 
 อนึ่ง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอ านาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 และโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 
2562 และเพ่ือให้ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ ทา่นสามารถส่งค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ
ในครัง้นีไ้ด้ลว่งหน้าท่ี www.dynastyceramic.com หรือโทรสารหมายเลข 66(0)276-9913 

 
หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนวา่มีกรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้

ครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดงันี ้ 
1) นายสรุศกัดิ์ โกสิยะจินดา  
2) นายทศพร บรรยงค์เวทย์ 
 

http://www.dynastyceramic.com/
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จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว และเพ่ือให้การ

ลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือท่านผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โปรดน าหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมานี ้พร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุตามเอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 8 มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย จกัขอบคณุยิ่ง 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัทไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน)  

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

1. หากผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกมาเข้าร่วมประชมุ สามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานตา่งๆ มาทีบ่ริษัทฯลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั 
2. ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และ เอกสารประกอบในเว็บไซด์ของบริษัทฯได้ตัง้แตว่นัที่ 27 

มีนาคม 2562 
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึง่บริษัทได้จดัแยกไว้ตา่งหาก 

 
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 2561 
บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามคิ จ ากัด (มหาชน) 
วนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 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 20 กมุภาพนัธ์ 2561 
ก าหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. 
โดยบริษัทฯ ก าหนดให้วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน
ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 72 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 3,621,372,099 หุ้น โดยการมอบฉันทะจ านวน 
112 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 1,214,710,310 หุ้ น รวมทัง้สิน้จ านวน  184 ราย  นับจ านวนหุ้ นได้ทัง้สิน้  
4,836,082,409 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 74.0822 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมด เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อก าหนดของบริษัทฯ   

 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจเุป็น

วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นในระหว่างวนัท่ี          
1 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ หรือเสนอช่ือบคุคลเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ 
1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2 พลเอกยทุธศกัดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    (ซึง่ได้รับการมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยด้วย) 
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4 นายทศพร บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
    (ซึง่ได้รับการมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยด้วย) 

5 นายสรุศกัดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
6 นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา กรรมการและเลขานกุารบริษัทฯ 
7 นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ 
8 นายสวุิทย์ สมานพนัธ์ชยั กรรมการ 
9 นายมนต์รัก แสงศาสตรา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
10 นายมารุต แสงศาสตรา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดและการขาย 
11 นายจารุวตัร ไตรถวิล ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ 
   ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการผลิต 

 

กรรมการเข้าร่วมประชมุทกุท่าน คิดเป็นสดัสว่น 100 %  ของกรรมการทัง้หมด 
 

พร้อมแนะน า ผู้บริหารในคณะจดัการบริษัทฯท่ีมาร่วมประชมุด้วยได้แก่  
      1. นางสาวสมฤทยั บญุฤทธ์ิ     ผู้อ านวยการส านกัระบบงานและตรวจสอบภายใน 
      2. นางสาวสภุาภรณ์ มีเภตรา   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
      3. นางพบคณุ เกาไศยนนัท์   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัหา 
      4. นายชนินทร์ ศภุภิญโญพงศ์  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่าย IT    
 

ผู้สอบบัญชี  จากบริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั มาร่วมประชมุชีแ้จงในครัง้นีจ้ านวน 2 ทา่นได้แก่ 
1. คณุเจษฎา หงัสพฤกษ์   ผู้สอบบญัชี  
2. คณุวีรพงศ์  คณุาวธุหิรัณย์   ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี 
  

ที่ปรึกษาทางการเงนิ จาก บริษัท หลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั มาร่วมประชมุชีแ้จงในครัง้นีจ้ านวน 3 ทา่นได้แก่ 
1.คณุเอกจกัร บวัหภกัดี 
2.คณุชยตุม์ ภมรชยัศริิกิจ 
3.คณุเพชรพิมล หอพตัราภรณ์ 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากัด มาร่วมประชุมชีแ้จงในครัง้นีจ้ านวน 2 ท่าน
ได้แก่ 
    1. คณุบญัชา เดชอดุม 
    2. คณุเบญจรัตน์ สนุทรก าจรพานิช 
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     อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ให้เข้าร่วมประชมุและสงัเกตการณ์การ
ประชมุจ านวน 1 คน ได้แก่  คณุอญัชลี จิตตวิิชกลุ 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสรุศกัดิ์ โกสิยะจินดา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชมุใน
ครัง้นีด้้วย และเป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็นตวัแทนการนบัคะแนนเสียงและดแูลการประชุมให้
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

    ประธานฯ เพ่ือความเรียบร้อยในการประชมุครัง้นี ้ ขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานกุาร
บริษัท คณุคทัลียา แสงศาสตรา  เป็นผู้ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง
ส าหรับการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

คุณคัทลียา แสงศาสตรา  กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 
หุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 เสียง  

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
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ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้  ส าหรับบตัรท่ีเหลือขอรวบรวมเก็บ
ทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

ส าหรับวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
เสียง ไมว่า่จะเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท
เพ่ือนบัคะแนนเสียงตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่งดออกเสียง 

มติของท่ีประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
     วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 7, 8 และวาระท่ี 11 

วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ ได้แก่ วาระท่ี 6 

วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 

 
คณุคทัลียา  กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท  สอบถามท่ีประชมุว่ามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน

หรือไม ่ 
หากท่ีประชมุไมมี่ผู้ใดคดัค้าน จะด าเนินการเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  และหาก

ทา่นผู้ ถือหุ้นมีค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาขอให้ยกมือสอบถามได้  หากมีค าถามอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวข้องกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอให้รวบรวมค าถามไปไว้ในวาระอ่ืนๆ   

 
ก่อนเข้าสู่วาระ 
 
ประธานฯ รายงานสภาพความเป็นไปของบริษัทในชว่งท่ีผ่านมา ปีท่ีแล้ว เศรษฐกิจตกต ่าถึงต ่ามาก 

เร่ิมดีในช่วงปลายปีท่ีแล้ว ทุก Sector ของทุกธุรกิจตกต ่าลงหมด กลุ่มวัสดุก่อสร้างก็ถือเป็นธุรกิจหนึ่งท่ี
ประสบภาวะ  มีการก่อสร้างน้อยมาก ผู้ผลิตแตล่ะรายมีก าลงัการผลิตเหลือ มีการแข่งขนัด้านราคากันสูง
มาก ท าให้ในปีท่ีแล้วยอดขายและก าไรในอตุสาหกรรมทัง้ระบบ ลดต ่าลง ประมาณ 15%  แต ่DCC เรามี 
Outlets เป็นของตวัเอง ยอดขายเราไมไ่ด้ตกตามสภาพเศรษฐกิจกลบัสงูขึน้ เราขายจ านวน ตรม.ได้มากขึน้ 
แตก่ าไรโดยรวมลดต ่าลง จากสภาพการแข่งขนั ประกอบกบั ต้นทนุผลิตท่ีราคาต้นทนุก๊าซธรรมชาติ สงูขึน้ 
แตต้่นปีนี ้สญัญาณคาดวา่เศรษฐกิจนา่จะกลบัมาดีขึน้ 

จากนัน้จงึเร่ิมตามวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ที่ 1/2560) 
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 
 
ประธานฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
(ครัง้ท่ี 1/2560) ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ซึง่รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุ
ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี  ้ตามเอกสารท่ีส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 
1 รวมทัง้ได้น าเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตามท่ีเสนอ  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด 
 
และเม่ือไมมี่ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
 
ประธานฯ   จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  
(ครัง้ท่ี 1/2560) ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม: ท่ีประชมุมีมติเอกฉนัท์ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 1/2560) ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2560  ดงันี ้

เห็นด้วย 4,837,838,306 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 4,837,838,306 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที่ประธานฯได้แจ้งจ านวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
เพ่ิมข้ึน จ านวน 25 รายเป็นจ านวน 1,755,897 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจ านวน
ทัง้ส้ิน 209 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 4,837,838,306 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้อกเสียงลงคะแนนจึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่1 เพ่ิมข้ึน 
 
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2560 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2560 ในเลม่ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี  ้

ประธานฯ   ได้รายงานสรุปให้ท่ีประชุมรับทราบโดยได้น าเสนอเป็นสไลด์  Presentation แสดงผล
ประกอบการรายงาน ซึง่มีสาระส าคญัสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจ าปี โดยสรุป
คือ   ยอดขาย 5 ปีย้อนหลงั ตัง้แตปี่ 2556 ซึง่ตอนนัน้เศรษฐกิจดีมาก และเร่ิมลดลง โดยในปี 2560 จะเห็น
ว่าก าไรขัน้ต้นลดลง เน่ืองจากต้นทนุผลิตท่ีสงูขึน้   เหลือเป็นก าไรสทุธิ 1,117 ล้านบาท ปีก่อน 1,442 ล้าน
บาท ลดลงกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งตลาดโดยรวม ลดลง 15% แต่ DCC มียอดขายเพิ่มขึน้ 3% ซึ่งเทียบใน
ธุรกิจเดียวกนั จะลดลงหมด ถือวา่ DCC ดีกวา่บริษัทอ่ืนอยู ่

 
จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด  
คณุถาวร จวนรมณีย์ ผู้ ถือหุ้น: สอบถามในรายงานประจ าปี  คา่ใช้จา่ยในงบการเงิน หน้า 77 

และ หน้า 80 ท่ีแจ้งผลประกอบการ คา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ท่ีเป็นสว่น
ของ RCI  ตอ่ไปยงัจะมีคา่ใช้จา่ยของ RCI อยู่อีกหรือไม ่ 

ประธานฯ เราได้น า RCI มาจดัท างบการเงินรวม เม่ือปีท่ีแล้วยงัไมเ่ต็มปี จงึ
มีคา่ใช้จา่ยของ RCI มารวมด้วย ซึง่ในปี 2561ก็ยงัคงมีอยูแ่ละ
เตม็ปี เพราะเรายงัคงท างบการเงินรวมกนัอยู่ 

คณุถาวร จวนรมณีย์ ผู้ ถือหุ้น:  และเร่ืองท่ีมีการยกเลิกสญัญา เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560  
     หมายความวา่อยา่งไร 
ประธานฯ มีการยกเลิกสญัญารับจ้างบริหารงาน เดือนละ 1 ล้านบาทกบั 

RCI แตก่รรมการของ DCC ก็ยงัคงเป็นกรรมการของ RCI ซึง่
ยงัคงต้องจดัท างบการเงินรวมตอ่ไปเร่ือยๆ 

 
คณุนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ ถือหุ้น:             อยากทราบวา่ รายได้อ่ืนๆ เป็นรายได้ท่ีมาจากอะไร ประมาณ  
                                                             29-30 ล้านบาท 
ประธานฯ                         รายการเก่ียวกบัก าไรจากการขายทรัพย์สิน รายการโอนกลบัจาก 
                                                             การท่ีส ารองการด้อยคา่ท่ีส ารองไว้ก่อนหน้า   

เม่ือไมมี่ค าถาม  
เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง   
 
ประธานฯจงึกลา่วสรุปผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
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วาระที่ 3 : พจิารณาและอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

ประธานฯ  แจ้งวา่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท
ฯ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560 ได้ผา่น
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
แล้ว  รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560  

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรท่ีจะอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 
2560 ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯแล้ว 
โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ว่ามีความ
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ (ดสูไลด์ประกอบ) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

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 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด  
และเม่ือไมมี่ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
 
ประธานฯ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงิน
สดของบริษัทฯประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประธานฯขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ลงคะแนน ได้มี
การลงคะแนนเพิ่มเตมิในบตัรลงคะแนน โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม: ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จและงบ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
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เห็นด้วย 4,834,925,578 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9380 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 3,000,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0620 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 4,837,925,578 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จส้ินแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 15 ราย เป็นจ านวน 87,272 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมี
จ านวนทัง้ส้ิน 224 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 4,837,925,578 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้อกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่3 เพ่ิมข้ึน 
 
วาระที่  4 : พจิารณาอนุมัตจ่ิายปันผลประจ าปี 2560 
 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไมต่ ่า
กวา่ร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ รวมทัง้เครือ (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบกบังบ
การเงินเฉพาะของ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) ในงวดเดียวกนัต้องไมมี่ยอดขาดทนุสทุธิ และ
มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจา่ยเงินปันผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทนุในอนาคตของโครงการตา่งๆ
ของบริษัทฯในอนาคตด้วย  
 จากสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเพียงพอส าหรับโครงการลงทนุในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจา่ยเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ได้ โดยขอเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัจิา่ยปันผล ดงันี ้ 

1.บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในรอบปีบญัชี 2560 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอตัรา 0.105 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 ถือหุ้นเพ่ือรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่ง
กาลดงักล่าว 

2.ในรอบปี บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปีตามงบการเงินรวม 
เทา่กบั 1,117 ล้านบาท หรือ คดิเป็นก าไรสทุธิเท่ากบั 0.171 บาทตอ่หุ้น และไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
ขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ ารอบปี 2560 ในอตัรา 0.128 บาท
ตอ่หุ้น จ านวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 835.6 ล้านบาท บริษัทฯจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลใน
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รอบปีบญัชี 2560 ไปแล้ว เป็นเงินสดในอตัรา 0.105 บาทตอ่หุ้น คงเหลือจา่ยงวดสดุท้ายเป็นเงินสดอีก 
0.023 บาทตอ่หุ้นโดยจา่ยจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 (Record Date)  และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2561 

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชมุหน้า 4 (ดู
ในจอภาพ) 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
6. ก าไรสทุธิตามงบการเงิน (ล้านบาท) 1,117 1,422 1,372 
7. จ านวนหุ้นช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 6,528 6,528 6,528 
8. 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 

9. รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 836 1,066 1,371 
10. อตัราการจา่ยเงินปันผลร้อยละ 75 75 100 

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 
 
ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้  
 
หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ประธานฯ  จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
และเม่ือคะแนนขึน้บนจอแล้ว 
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ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการจ่ายปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.128 บาท  รวมเป็นเงินจ านวน 835.6 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 75 ของก าไรสุทธิ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่างปี 2560 ในอัตราหุ้ นละ 
0.105 บาท คงเหลือจ่ายเ งินปันผลงวดสุดท้าย  (ไตรมาสท่ี  4/2560)หุ้ นละ  0.023 บาทจ านวน 
6,527,993,958 หุ้น โดยจะจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามรายช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นคือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
9 พฤษภาคม 2561  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 4,837,925,578 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 4,837,925,578 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที่  5   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   
 
ประธานฯ   อ้างถึงข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 16  ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ทกุปีท่ีมีการ
ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหม่ก็ได้   
โดยในปีนีมี้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี.้- 

1.พลเอกยทุธศกัดิ์  ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.นายสรุศกัดิ์  โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.นายมนต์รัก  แสงศาสตรา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
4.นายมารุต แสงศาสตรา  กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดและการขาย 

 
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการเป็น
การลว่งหน้าระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 เม่ือครบก าหนด ปรากฏวา่ไมมี่การเสนอรายช่ือ
กรรมการ 
 ในปี 2561 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านได้แก่ พลเอกยุทธศกัดิ์  ศศิประภาและ นายสุรศกัดิ์  โกสิยะ
จินดาและ กรรมการ 2 ทา่น ได้แก่ นายมนต์รัก  แสงศาสตราและนายมารุต แสงศาสตรา 
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 ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนต์รัก  แสงศาสตรา และ  
นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้นี)้  ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ี
กรรมการบริษัทเสนอจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณา
คุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากรรมการรายเดมิ 4 ทา่น ได้แก่ พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา นายสรุศกัดิ ์ โกสิยะจินดา นาย
มนต์รัก  แสงศาสตรา  และนายมารุต แสงศาสตรา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ เน่ืองจากเห็นวา่เป็น
ผู้ มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด า เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้
ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายสรุศกัดิ์  โกสิยะจินดาซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระโดยได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ อนัเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 
ทัง้นีไ้ด้แนบประวตัขิองกรรมการทัง้ 4  ทา่นมาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุด้วยแล้ว (หน้าท่ี  46-49 )  

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   
 
คณุอญัชลี จิตตวิิชกลุ   
อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

อยากทราบว่า กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี  มีส่วนช่วย
ผลกัดนัให้บริษัทเติบโตได้อย่างไร และ มีการหารือร่วมกันก่อน
หรือไมท่ี่จะเรียนเชิญทา่นกลบัเข้ามารับต าแหนง่ 

ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณา
เชิญท่านกลับเข้ามารับต าแหน่ง  และ   ด้วยคุณสมบัติ ของ    
คณุสรุศกัดิ์ ท่ีด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี ท่านเป็นนกักฎหมาย ช่วย
ตรวจทานข้อมลูตา่งๆก่อนการเผยแพร่ และ ท่านไม่เคยขาดการ
ประชมุเลย ซึง่ทา่นยงัสามารถท าคณุประโยชน์ให้บริษัทได้อยู ่ 

 
เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 

ประธานฯ แจ้งท่ีประชมุวา่จะขอให้พิจารณาเป็นรายบคุคลตามล าดบัดงันี  ้
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5.1 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย 4,837,866,757 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9985 

ไมเ่ห็นด้วย 72,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0015 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 4,837,938,757 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จส้ินแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 5 ราย เป็นจ านวน 13,179 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมี
จ านวนทัง้ส้ิน 229 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 4,837,938,757 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้อกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่5 เพ่ิมข้ึน 
 
5.2 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 4,794,033,717 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.0925 

ไมเ่ห็นด้วย 43,833,040 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.9060 

งดออกเสียง 72,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0015 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 4,837,938,757 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
5.3 นายมนต์รัก แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย 4,436,233,405 เสียง คดิเป็นร้อยละ 91.6968 

ไมเ่ห็นด้วย 401,633,352 เสียง คดิเป็นร้อยละ 8.3017 

งดออกเสียง 72,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0015 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 4,837,938,757 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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5.4 นายมารุต แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย                    
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 4,436,233,405 เสียง คดิเป็นร้อยละ 91.6968 

ไมเ่ห็นด้วย 401,633,352 เสียง คดิเป็นร้อยละ 8.3017 

งดออกเสียง 72,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0015 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 4,837,938,757 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

          
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี ้
มตทิี่ประชุม :  ท่ีประชมุโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 
เมษายน 2561 
 
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 2561 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน  เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอตัราดงันี ้ คือ 

คา่เบีย้ประชมุ 
บาท/ครัง้/คน %เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) ปี 2561 ปี 2560 
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 - 
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และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดงันี ้

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 
บาท/คน %เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2560 ปี 2559 
1. คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี - กรรมการ  300,000 300,000 - 

        2.   คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี - กรรมการบริหาร  300,000 300,000 - 

โดยก าหนดให้จา่ยคา่เบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้  ทัง้นีโ้ดยให้มีผลตัง้แต่
การประชมุครัง้แรกในปี 2561 ส าหรับเงินรางวลัประจ าปีให้จา่ยเทา่กนัครัง้เดียวจากบญัชีท าการของบริษัท
ในวนัท่ี 25 เมษายน  2561 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุและเงินรางวลั
ประจ าปีของกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 
ประธานฯ  ถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วยหรือไม่ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออก
เสียงให้ยกมือขึน้ 
 
ประธานฯ  จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือคดัค้าน 
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 

มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุโดยเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ อนมุตัคิา่เบีย้ประชมุ ประจ าปี 2561 และเงินรางวลัประจ าปี 2560 ส าหรับกรรมการและกรรมการ 
บริหารของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดงันี ้

เห็นด้วย 4,836,902,301 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9749 
ไมเ่ห็นด้วย 1,213,160 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0251 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 4,838,115,461 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5 เสร็จส้ินแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 5 ราย เป็นจ านวน 276,704 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมี
จ านวนทัง้ส้ิน 234 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 4,838,115,461 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้อกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่6 เพ่ิมข้ึน 
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วาระที่ 7: พิจารณาขอสัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จากมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 
 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ก าหนดค่า
สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เครือ 2.0 ล้านบาท และอนมุตัิให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการของ 
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน) ซึ่งเข้าลักษณะเป็นรายการเก่ียวโยงกัน รวมทัง้ มี
อ านาจในการควบคุมและก าหนดนโยบายหลัก จึงต้องน าผลการด าเนินงานของ บริษัท โรแยล ซีรามิค 
อุตสาหกรรม จ ากัด(มหาชน) จดัท างบการเงินรวมเสมือนเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งตัง้แต่ วนัท่ี 1 เมษายน 
2560 เป็นต้นไป 
ดงันัน้ จึงมีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เพิ่มขึน้จากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม 
จ านวน 60,000 บาท  
 
ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ 
หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาสตัยาบนัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จากมตท่ีิ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 จ านวน 60,000 บาท  
 
โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 
มตทิี่ประชุม: ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน ให้สตัยาบนัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จากมตท่ีิประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 จ านวน 60,000 บาท ดงันี ้

เห็นด้วย 4,838,043,461 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9985 
ไมเ่ห็นด้วย 72,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0015 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 4,838,115,461 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที่  8:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี  2561 
 
ประธานฯ แจ้งวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และตามแนวทางของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ทกุปี ทัง้นีส้ามารถแตง่ตัง้บคุคลท่ีเป็นผู้สอบบญัชีคนเดมิให้ท าหน้าท่ีไมเ่กิน 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
และบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิได้เม่ือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้ สอบบัญชีรายปัจจุบัน  ซึ่งพิจารณาจากผลการปฎิบัติ งานและ
ประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จ ากัด  เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป และขออนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 
1.635 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 5  และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อย จ านวน 0.51 ล้านบาทเท่ากบัปี
ก่อน รวมทัง้เครือ 2.145 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 ดงัมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

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

อตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในจอภาพ ดงันี ้
คา่สอบบญัชีรวม (รายไตรมาสและประจ าปี) 

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% 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรบับริการอืน่ (non-audit fee) จากส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดั 

บคุคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีทีผ่่านมา 
ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูที้เ่กี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

 
ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ 
หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 1 แหง่ ประจ าปี 2561  โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
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ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง และ
ยงัไมไ่ด้สง่บตัรลงคะแนนชว่ยกรุณากรอกบตัรลงคะแนนและโปรดยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรเพ่ือนบั
คะแนนด้วย 
 
ประธานฯ  จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯ หลงัตรวจนบัคะแนนเสร็จ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 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 2561 ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 1 แหง่  

ในอัตราค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้หมดปีละ 2.145 ล้านบาท ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 4,838,052,461 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9985 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 72,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0015 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 4,838,124,461 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จส้ินแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชมุเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ราย เป็นจ านวน 9,000 หุน้ ดงันัน้ จ านวนผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุจึงมีจ านวน
ทัง้ส้ิน 236 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 4,838,124,461 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้อกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่8 เพ่ิมข้ึน 
 

วาระที่ 9: พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ประธานฯ  ขอแจ้งให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะระดมทุนส าหรับซือ้ท่ีดินเพ่ือขยาย
สาขา และส าหรับซือ้เคร่ืองจักรและขยายอาคารเพ่ือเพิ่มก าลังการผลิต โดยการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 2,611,197,583 หน่วย หรือ DCC-W1 เพ่ือเสนอ
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ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิ ปรากฏตามรายละเอียดท่ีได้ส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการ
บริหารหรือประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดและ/หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย การจดัสรร และการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ การเข้าท า และลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัท าและย่ืนค าขอและเอกสารตา่งๆ ตอ่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 
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 
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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 

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
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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
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 ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ
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 
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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 

(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดัในราคาต่อหุ้นของ
หุ้นสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมซ่ึง่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามญัจดทะเบียน 

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยที่
หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั
หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุ้น
สามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิดงักลา่วต ่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 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถาม 
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ประธานฯ:  เพิ่มเติมถึงแผนการลงทนุ เพ่ือให้ DCC เติบโตเพิ่มขึน้อีกและต่อเน่ือง  ท่ีผ่านมาเราได้ซือ้ท่ีดิน
หลายแห่ง ซึ่งถ้าเช่าท่ีดินคา่เช่าจะแพงขึน้ทกุปี เน่ืองจากการตอ่สญัญาการเช่าทกุครัง้ คา่เช่าจะปรับราคา
สงูขึน้มากเกินไป  เราจงึมีนโยบายเร่ิมซือ้ท่ีดินเอง สร้างเอง ท่ีท าไปแล้วประมาณ 16 แหง่ ตวัเลขยอดขายก็
ดีขึน้ตามสาขา รวมทัง้ เรามี Market Share มากกว่าบริษัทอ่ืน  และเร่ิมมีพนัธมิตรทางการค้าสนใจเข้ามา
ติดต่อเช่าพืน้ท่ี ซึ่งเราจะขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี ้เป็นกลุ่มขายวสัดกุ่อสร้างหลายรายจะมาเช่าพืน้ท่ี  เช่น 
กลุ่ม Kerry Express  และ Grand Home Mart ขอเช่าพืน้ท่ีในส่วนสาขาท่ีเรามีพืน้ท่ีเพียงพอเปิดให้เช่า  
ส าหรับมลูคา่ท่ีดินท่ีลงทนุจะมีรายได้คา่เช่าของกลุ่มพวกนีม้าช่วยได้อีกทางหนึ่ง สร้างมลูคา่ท่ีดินให้สงูขึน้
ในอนาคต ซึง่เงินลงทนุเร่ืองท่ีดนิ คอ่นข้างแพง   
ส่วนด้านก าลงัการผลิต จะเพิ่มอีก 1 ล้านตรม.ต่อเดือน ซึ่งต้องลงทนุสร้างตวัอาคาร และ เคร่ืองจกัร โดย 
ก าลงัการผลิตจะเพิ่มเป็น 87 ล้านตรม.ต่อปี นบัเป็น อนัดบั 5 ของโลก ในเอเซียถือว่าเราใหญ่ท่ีสุดด้าน
ก าลงัการผลิต  เราไมก่งัวลเร่ืองการขายไมไ่ด้ เพราะทัง้ 3 โรงงานต้นปีนีเ้ราผลิตเตม็ก าลงัการผลิต เทียบกบั
โรงงานอ่ืนท่ียงัผลิตไมเ่ตม็ท่ี เพราะเรามี Outlets เป็นของตวัเองกระจายอยูท่ัว่ไป  

 

คณุนิรันดร์ จิตประกอบ: ผู้ ถือหุ้น   ยอดขายตา่งประเทศ สง่ไปขายท่ีไหนบ้าง 
ประธานฯ สว่นใหญ่สง่ไปขายท่ี เขมร ลาว พมา่ เป็นตลาดหลกั 

และ มาเลเซีย มลัดีฟ ตะวนัออกกลางบ้าง  ถ้าเราขาย
ในประเทศได้มาก เน่ืองจากได้ก าไรมากกวา่ สง่ออก
ตา่งประเทศ ซึง่เราต้องไปแข่งกบั อินโด เวียดนาม จีน  
แตเ่ร่ือง คณุภาพ ทางเขมร ลาว พมา่ ยอมรับกระเบือ้ง
ของเรามากกวา่ เราไมไ่ด้เน้นขายตา่งประเทศเพราะ
เป็นสินค้าหนกั 

คณุอาทิตย์ ชิวชชัวาลย์  ผู้ ถือหุ้น: เร่ือง Warrant ท่ีขอเงินเพิ่มไปลงทนุจะคืนเงิน ก่ีปี และ
การขยายก าลงัการผลิต ทราบมาวา่ อีกกลุม่หนึง่ก าลงั
รวมกลุม่เซรามิคกนัอยู ่อยากทราบวา่ ความต้องการ
ของลกูค้า กบั ก าลงัการผลิต 

ประธานฯ ทางคูแ่ขง่ คงไมไ่ด้มีการเพิ่มก าลงัการผลิต เพราะ
ปัจจบุนัยงัผลิตไมเ่ตม็ท่ี ประมาณ 40-60% เราไมไ่ด้
กงัวลเร่ืองนี ้
เร่ืองการท่ีขอเงินไปลงทนุจะคืนทนุเม่ือไรนัน้ ประเดน็
หลกัตอนนีเ้ราต้องหารายได้ให้มากกว่าต้นทนุท่ีเราลงทนุ
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ไป ด้วยศกัยภาพ พืน้ท่ี มีท่ีจอดรถ สินค้าหลากหลาย 
เงินลงทนุเร่ิมต้นจะสงู แตร่ายได้จะตามมา 

คณุจรัล ปิตวิวฒันานนท์ ผู้ ถือหุ้น: สอบถามเร่ืองการเพิ่มทนุ Warrant ให้ 3 ครัง้ แผนงานใช้
เงินเป็นอย่างไร ไปซือ้ท่ีดนิ ใชท่ดแทนท่ีเราเชา่หรือไม่ 

ประธานฯ ทะยอยครัง้ละไมเ่กิน 30% ใช้สิทธิได้ 3 ครัง้ ตาม
แผนการใช้เงินท่ีก าหนด เร่ืองซือ้ท่ีดนิเพ่ือทดแทนท่ีเชา่
ซึง่คา่เชา่ปรับเพิ่มสงูมาก  

 

ประธานฯ เชิญ ท่ีปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั แจ้งรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
คณุชยตุม์ ภมรชยัศริิกิจ ท่ีปรึกษาทางการเงิน: จ านวนท่ีออกและเสนอขาย 2,611,197,583 หนว่ย ใน

อตัราสว่น 2.5 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ราคาการใช้สิทธิ 1.15 บาท ตอ่ 1 หุ้น 
สมมตมีิ 100 หุ้น ใช้สิทธิครัง้แรกได้ 30 หุ้น ถ้าไมใ่ช้
สะสมไปใช้ครัง้ตอ่ไปได้ ซึง่บริษัทจะจดัสง่รายละเอียด
ตา่งๆให้ผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้แตง่ตัง้ บริษัท หลกัทรัพย์ 
โกลเบล็ก จ ากดั เป็นผู้ดแูล 

ประธานฯ ท่ีก าหนดให้แปลงสิทธิได้ ปีละ   30%  ปีแรกไมใ่ช้สะสม
ไว้ได้หรือไม่ 

คณุชยตุม์ ภมรชยัศริิกิจ ท่ีปรึกษาทางการเงิน: ปีแรกใช้ได้ 30% ถ้าไมใ่ช้ ไปรวมใช้ในปีท่ีสองก็ได้ หรือ
ไปใช้ทีเดียว 100% ในปีสดุท้ายก็ได้ 

ประธานฯ   Dilute effect เกิดอย่างไรเพราะทะยอยแปลง 
คณุชยตุม์ ภมรชยัศริิกิจ ท่ีปรึกษาทางการเงิน: เฉล่ียประมาณ 8-9% ตอ่ปี 
คณุกอบกิจ กิตตโิสภากรู 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ: เง่ือนไขท่ีบอก 30% อยู่ตรงไหนในหนงัสือเชิญประชมุ  

ปีแรกไมใ่ช้ ปีท่ีสองใช้ 60% ได้ใชห่รือไม ่ สดัส่วนคือ 
3:3:4 หรือไม ่

คณุชยตุม์ ภมรชยัศริิกิจ ท่ีปรึกษาทางการเงิน: สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 หน้า 35 หวัข้อ เง่ือนไข 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ วรรคสดุท้ายครับ  ถ้าปีแรกไมใ่ช้ 
ปีท่ีสองใช้ 60% ได้  สดัสว่นคือ 3:3:4  

คณุถาวร จวนรมณีย์ ผู้ ถือหุ้น: ในปีแรกมีคนแปลงไมถ่ึง 30% บริษัทมีแผนส ารองไว้
หรือไม ่ 
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ประธานฯ   เรามีส ารองเงินกู้ ไว้ท่ียงัไมใ่ช้ 
คณุถาวร จวนรมณีย์ ผู้ ถือหุ้น: ตัง้แตปี่ 58 อตัราก าไรสทุธิต ่าลงเร่ือยๆ อยากทราบปี 

61 จะมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้พวกคา่เส่ือมท่ีเราลงทนุเพิ่ม 
จะกระทบอตัราก าไรสทุธิอย่างไร 

ประธานฯ กระทบในชว่งแรก และ ถ้าเราได้รายได้จากกลุม่
พนัธมิตรจะมาพร้อมกบัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ จะกระทบ
ก าไรสทุธิไมม่ากตอ่สาขา ซึง่ท่ีดนิไมมี่คา่เส่ือม  

คณุถาวร จวนรมณีย์ ผู้ ถือหุ้น: ปีนีบ้ริษัทประเมินอยา่งไรท่ีดวูา่จะดี การท าก าไรของเรา
จะดีอย่างไร 

ประธานฯ เราดี แตค่นอ่ืนไม่ดี ถ้าของไมพ่อขาย เราก็เพิ่มราคาถ้า
ไมมี่เหตกุารณ์ท่ีสดุวิสยัก็นา่จะดี 

ผู้ ถือหุ้น ท่ีสาขาท่ีสร้างใหม่ ใช้หลงัคา Solar Roof หรือไม ่
ประหยดัพลงังานประหยดัคา่ไฟ  อยากเย่ียมชมสาขา
ได้ท่ีไหน 

ประธานฯ หลงัคา Solar Roof ไมส่วย ไมเ่หมาะกบัสาขาเหมาะ
กบัโรงงานมากกว่า สามารถเย่ียมชมสาขาได้ท่ีสาขา
กระทิงลาย 

 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 
 

ประธานฯ   จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 2,611,197,583 หนว่ย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ตาม 
รายละเอียดท่ีกลา่วมาแล้ว 
 

โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้ หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
 

ประธานฯ  จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และเม่ือคะแนนขึน้บนจอแล้ว 
 

ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
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มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท จ านวน 2,611,197,583 เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีได้กล่าว
มาแล้ว  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 4,664,545,321 เสียง คดิเป็นร้อยละ 96.4090 
ไมเ่ห็นด้วย 173,745,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ 3.5910 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 4,838,290,821 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 8 เสร็จส้ินแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 166,360 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมี
จ านวนทัง้ส้ิน 240 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 4,838,290,821 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้อกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่9 เพ่ิมข้ึน 
 

วาระที่ 10 :พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ  ขอแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ สืบเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามวาระท่ี 9  
บริษัทจงึมีความประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 261,119,758.30 บาท โดยการออกหุ้นสามญั 
จ านวน 2,611,197,583 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 
652,799,395.80 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมเ่ป็นจ านวน 913,919,154.10 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั  
9,139,191,541 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท DCC-W1 ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น 
 

ดงันัน้ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน261,119,758.30 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 652,799,395.80 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 913,919,154.10 
บาท แบ่งเป็นหุ้นทัง้สิน้จ านวน 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นใหม่
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ผมขอถือเอาเนือ้หา และ
รายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 9 ของ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 
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ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถาม 
 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 
ประธานฯ มอบหมายให้ คณุคทัลียา แสงศาสตรา เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุตอ่ 
 

คณุคทัลียา แสงศาสตรา จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และ 
การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตาม 
รายละเอียดท่ีกลา่วมาแล้ว 
 

โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้ หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
 

คณุคทัลียา แสงศาสตรา จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 261,119,758.30 
บาท และการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 4,664,879,521 เสียง คดิเป็นร้อยละ 96.4125 
ไมเ่ห็นด้วย 173,577,300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 3.5875 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 4,838,456,821 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 9 เสร็จส้ินแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 8 ราย เป็นจ านวน 166,000 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมี
จ านวนทัง้ส้ิน 248 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 4,838,456,821 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้อกเสียงลงคะแนน จึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่10 เพ่ิมข้ึน 
 
วาระที่ 11: พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

คณุคทัลียา แสงศาสตรา ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า สืบเน่ืองจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีได้อนมุตัิในวาระท่ี 9 และ 10 ตามล าดบั จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
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และอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นตามวาระท่ี 9 ข้างต้น ในกรณีท่ีมีหุ้นดงักล่าวเหลือเน่ืองจากไม่มี
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาลดทนุตอ่ไป 
 

คณุคทัลียา แสงศาสตรา เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถาม 
 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 
คณุคทัลียา แสงศาสตรา จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน  
2,611,197,583 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดท่ีกลา่วมาแล้ว 
 

โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้ หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
 

คณุคทัลียา แสงศาสตรา จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม: ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,611,197,583 หุ้น ตามรายละเอียดท่ี
เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 4,664,879,521 เสียง คดิเป็นร้อยละ 96.4125 
ไมเ่ห็นด้วย 173,577,300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 3.5875 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 4,838,456,821 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที่ 12:   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
 ไมมี่ 
 
คณุคทัลียา แสงศาสตรา ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุฯ วา่ได้ด าเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จงึให้ผู้
ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเร่ืองอ่ืน ๆ ได้  
 
หลงัจากนัน้ เม่ือไมมี่ข้อซกัถาม หรือข้อคดิเห็นใด ๆ จากผู้ ถือหุ้นอีกแล้ว  
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ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ รวมทัง้ทีมงานผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีมาร่วมประชมุ ซึ่งบริษัทฯ จะได้จดัส่งส าเนารายงานการประชมุไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทราบโดยเร็วตอ่ไป และขอปิดการประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 
 
 

ลงช่ือ ประธานในท่ีประชมุ 
              (นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา) 
        ประธานกรรมการ 
 
 

ลงช่ือ    ผู้บนัทึกการประชมุ 
           (นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา) 
      กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
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ที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3  

รายนามและประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน มีดังนี ้

                                                                                  

 
 

1. ชื่อ-สกุล    นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้         กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
อายุ  68 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 26 มกราคม 2541 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561  20 ปี 11 เดือน 
การถอืหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,600,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.51 ของหุ้นท่ีมีสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมด (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ)  
DCC-W1: 640,000,000 หนว่ย(รวมการถือหุ้นของคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -บิดา ของ นายมนต์รัก แสงศาสตราและนายมารุต แสง

ศาสตรา    
-น้องชาย ของ นางสาวคทัลยีา   แสงศาสตรา 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แหง่ คือ 
1.  ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยลซีรามคิ 
อตุสาหกรรม (ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562                                        หน้าท่ี 46 ของ 72 หน้า 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แหง่ คือ 
1.ประธานกรรมการ / บมจ.ไทล์ท้อปอินดสัตรี(้ธุรกิจวสัดุ
ก่อสร้าง) 
2.กรรมการ / บจก. โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์(ธุรกิจผลติ
กระเบือ้งดินเผา) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยลซีรามิค อตุสาหกรรม/ 
(ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 

ประสบการณ์ท างาน ปี 2554-2557 - ประธานกรรมการ 
บจ.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจ าหนา่ยกระเบือ้งเซรามิค)  
บจ.เมืองทอง เซรามคิ (ธุรกิจจ าหนา่ยกระเบือ้งเซรามิค) 
บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจ าหนา่ยกระเบือ้งเซรามิค) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 2/2 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  1/1  ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไมม่ี 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ เป็น
ผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562                                        หน้าท่ี 47 ของ 72 หน้า 
 

 
 

2. ชื่อ-สกุล    นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้         กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
อายุ  70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     -ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั 
-Management Development Program-J.J.Kellogg  
North Western University 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 26 มกราคม 2541 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561 20 ปี 11เดือน 
การถอืหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 176,000,000  หุ้น หรือ ร้อยละ 2.696 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออก

เสยีงทัง้หมด (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ) 
DCC-W1:  72,900,000 หนว่ย (รวมการถือหุ้นของคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 47/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การอบรมบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    พี่สาวของ นายรุ่งโรจน์   แสงศาสตรา 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แหง่ คือ 

1.กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
   บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
2. เลขานกุารบริษัท / บมจ.โรแยลซีรามิค อตุสาหกรรม (ธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง) 



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562                                        หน้าท่ี 48 ของ 72 หน้า 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แหง่ คือ 
1.กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท / บมจ.ไทล์ท้อป
อินดสัตรี(้ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

เลขานกุารบริษัท / บมจ.โรแยลซรีามิค อตุสาหกรรม/ (ธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง) 

ประสบการณ์ท างาน ปี 2554-2557 กรรมการ 
บจ.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจ าหนา่ยกระเบือ้งเซรามิค)  
บจ.เมืองทอง เซรามคิ (ธุรกิจจ าหนา่ยกระเบือ้งเซรามิค) 
บจ.เวิลด์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจ าหนา่ยกระเบือ้งเซรามิค) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 2/2 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  1/1  ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไมม่ี 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ เป็น
ผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562                                        หน้าท่ี 49 ของ 72 หน้า 
 

 
 

3. ชื่อ-สกุล    นายสุวทิย์  สมานพันธ์ชัย   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้         กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ 
อายุ  71 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     มธัยมศกึษา โรงเรียนสหคณุศกึษา 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 26 มกราคม 2541 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561 20 ปี 11 เดือน 
การถอืหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 160,000,000  หุ้น หรือ ร้อยละ 2.451 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออก

เสยีงทัง้หมด (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ) 
DCC-W1: -0-  หนว่ย (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation  
Program (DAP) รุ่น 54/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แหง่ คือ 
1.กรรมการผู้จดัการ  /บจ.เอกสทิธ์ิภณัฑ์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ 
บริหารงาน ต ารวจ (กต.ตร.) สน.ราษฎร์บรูณะ 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561    -ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 
-ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 1/1 ครัง้ 



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562                                        หน้าท่ี 50 ของ 72 หน้า 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไมม่ี 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ เป็น
ผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 

 
 

4. ชื่อ-สกุล    นายจารุวัตร  ไตรถวิล   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้         กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร , ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติ 
อายุ  38 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     -Master of Engineering Project Management, University 

of Melbourne, Australia 
-Bachelor of Engineering (Honours), Australian National 
University, Australia 
-Bachelor of Information Technology, Australian National 
University, Australia 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1 ปี 5 เดือน 
การถอืหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 DCC: 8,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.123 ของหุ้นท่ีมีสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมด(รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ) 



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562                                        หน้าท่ี 51 ของ 72 หน้า 
 

DCC-W1: 3,200,000 หนว่ย (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แหง่ คือ 

1.กรรมการบริหาร /  บมจ. โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม 
   (ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แหง่ คือ 
1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้(ธุรกิจวสัดุ
ก่อสร้าง) 
2.กรรมการบริหาร /บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจ
ผลติกระเบือ้งดินเผา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลติ / บมจ.โรแยลซีรามคิ 
อตุสาหกรรม/ (ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 

ประสบการณ์ท างาน ปี 2553 – ปี 2560 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายผลติ บริษัท ได
นาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2552 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายผลติบริษัท ไทล์ท้อป 
อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 2/2 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไมม่ี 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ เป็น
ผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 4 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

      นาย สุรศักดิ์  โกสิยะจินดา 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 30 เมษายน 2541 
อายุ 75 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
****************************************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)   ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไมม่ี 
คุณวุฒทิางการศึกษา   -นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

48/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ปี 2554- ปัจจบุนั  เจ้าของส านกังาน /ส านกังานจตัธุรรมทนายความ 
(ธุรกิจที่ปรึกษาและส านกังานทนายความ) 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   1 แหง่  

1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท์   
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1 แหง่ 

1. กรรมการ / บมจ.ยไูนเต็ดฟดูส ์  
ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา      ไมม่ี  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้  ไมม่ี  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางธุรกิจ  ไมม่ ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561     ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

     ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  1/1  ครัง้ 
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                                                  นายทศพร  บรรยงค์เวทย์    

วันท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2560                            
อายุ 68 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)  977,200 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.02 ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไมม่ี 
คุณวุฒทิางการศึกษา   วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยั 
     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 
-ผู้จดัการฝ่ายขายและอตุสาหกรรม / บจก.ดนัลอป (ประเทศไทย) 
-ผู้จดัการโรงงาน / บจก.ไทย-สวเีดช แอสเซมบล ี
-วิศวกรรมสายการผลติ / บจก.บางชนัเยนเนอรัล แอสเซมบล ี

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมม่ี 
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 

1.กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีที ลิง้ค์ จ ากดั 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา       ไมม่ี  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้   ไมม่ี  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางธุรกิจ  ไมม่ ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561     ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

     ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  1/1  ครัง้ 
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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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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 5  

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่ เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 31.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 

เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุปีบญัชีของบริษัทฯ  
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญัคณะกรรมการ

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 คนและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ 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 ถือหุ้นซึง่มา
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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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 6  

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 ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 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  09.30 น. จนกระทัง่เลิกการประชมุของวนัท่ี  19 เมษายน  
2562 

อนึง่    หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย  8  เป็นแบบการมอบฉันทะ
ท่ีก าหนดรายการตา่งๆ  ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั (แบบ ข)    

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ  จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ  ตัง้แตเ่วลา  09.30  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 หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน 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  7  

 

 

 
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 2562 และเอกสารประกอบในเว็บไซด์
ของบริษัทฯ ได้ตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2562 
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย ล าดับที่  8 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
PROXY (FORM B.) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  .......................                                เขียนที่ .................................................................................................. 
Shareholder’s Registration No.                                     Written at 

วนัที่................... เดือน ........................................พ.ศ. .................... 
Date           Month                              year 
 

(1) ข้าพเจ้า....................................................................................สญัชาติ......................................................          
                 I/We                                                                        Nationality                                                         
            อยูบ้่านเลขที่..............................................................................................................................................        
   Address            

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
   Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”) 

           โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง   
           Holding an Ordinary shares total of                  shares and having the right to vote equal to                              vote 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
  Hereby appoint  
 1. ชื่อ     อาย ุ ปี    อยูบ้่านเลขที ่                ถนน................................       

                   Name                                          age                years, residing at No.             Road 
                   ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั……………..รหสัไปรษณีย์……………… หรือ 
                   Tambol/Subdistrict                    Amphur/District              Province                Postal Code                    or 
              2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสรุศกัด์ิ   โกสิยะจินดา อาย ุ75 ปี อยูบ้่านเลขที่   121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ี่ - ต าบล/
แขวง บางด้วน อ าเภอ/เขต ภาษีเจริญ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร        หรือ 
      2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak    Kosiyajinda    Age  73  Residing/Located at No 121 Soi 
Phetkasem 52  Moo -  Tambo/Kwaeng  Bangduan  Amphur/Khet  Phasrijarean  Province  Bangkok Postal                or 

  3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ อาย ุ68 ปี อยูบ้่านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 

      3. assign a proxy to the independent Director  Mr.Totsaporn Banyongwate Age 68 Residing/Located at No 1213/149  
Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุใหญ่สามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562  ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.  ณ. ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารส านักงานบริษัทไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด
(มหาชน)  เลขที่ 37/7   ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน
ด้วย 

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 2019 on Friday 19 April 2019 at 10.30 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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
              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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วาระที่ 1: พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
Agenda 1: To certify and approve the Minute of Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 which held on April 24, 
2018 

 
วาระที่ 2:   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 2: To consider the Report of the Company’s Operating Results for the year 2018 ended December 31, 2018 
 

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 
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, 2018 

 
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
Agenda 4: To consider and approve a dividend payment for the year 2018 
 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 5: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation  
5.1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา:   ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
    Mr. Roongroj Saengsastra:    Chairman / Chairman of Executive Director 

5.2 นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา: กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
     Miss Cattleya Saengsastra:   Executive Director and Company Secretary 

 
5.3 นายสวุิทย์ สมานพนัธ์ชยั: กรรมการ 
      Mr. Suvit Smarnpanchai: Director  
 

5.4 นายจารุวตัร ไตรถวลิ : กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต 
Mr. Jaruwat Traithavil:  Executive Director /Chairman of Risk Management Committee and Chief of Production Officer 
  

 

 

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

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
    

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระที่ 6: พิจารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
Agenda 6: To approve meeting Allowance and the directors’ remunerations  
 

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี  2562 
Agenda 7: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2019 
 

 
วาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 
Agenda 8: To consider and approve the amendments to Section 5 in Article 31 of the Articles of Association of the Company 
 

 
วาระที่ 9:   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์) จ านวน 15 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 59  
 Agenda 9: To consider and approve to add 15 additional objectives to the Company’s Objective and amend the Memorandum 
of Association of the Company on Section 3 Re: the Company’s Objective, to add 15 additional objectives, or from 44 to 59 
objectives. 
 

 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
        

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระที่ 10: พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
Agenda 10: Other business (if any) 

 
(5)  ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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. 

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

 
 
 
ลงช่ือ  .................................................................ผู้มอบฉนัทะ                ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
Signed (……………………………........................) Grantor             Signed (……….……..............................…………..) Proxy 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ /REMARK 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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.วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
In agenda of directors’ election, a proxy can vote all directors or each director.  
3.ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

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. 
ผู้ ท่ีมาประชมุด้วยตวัเอง โปรดน าหนงัสือฉบบันีม้าแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.  
ผู้ ถือหุ้นสามารถคดัลอกหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ (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) 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

http://www.dynastyceramic.com/
http://www.dynastyceramic.com/
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ANNEX TO PROXY FORM B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน)  ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ใน
วนัศกุร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านกังาน บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน)  เลขที่ 37/7  ถนน
สทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2019 Annual General 
Shareholder’s Meeting on Friday 19 April 2019 at 10.30 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. 
 
วาระที่ ....................เร่ือง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….…………………………. 

 
วาระที่ ....................เร่ือง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….……. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย ล าดับที่  8  
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy (Form C) 

 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5 ) พ.ศ. 2550 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ................................                                เขียนที่ .................................................................................................. 
Shareholder’s Registration No.                                              Written at 

วนัที่................... เดือน ........................................พ.ศ. .................... 
Date           Month                              year 

(1) ข้าพเจ้า....................................................................................สญัชาติ..............................................................................          
            I/We                                                                       Nationality                                                         
            อยูบ้่านเลขที่.........................................................................................................................................................................        
  Address               
  ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  .................................................................................... 

As the custodian of 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”) 

           โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง   
           Holding an Ordinary shares total of                     shares and having the right to vote equal to                              vote 
     (2) ขอมอบฉันทะให้  

Hereby appoint  
 1. ชื่อ     อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที่......................................ถนน..........................         

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

              2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อาย ุ75 ปี อยูบ้่านเลขที่   121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ี่ - ต าบล/
แขวง บางด้วน อ าเภอ/เขต ภาษีเจริญ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร        หรือ 
      2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak   Kosiyajinda    Age  75  Residing/Located at No 121 Soi 
Phetkasem 52  Moo -  Tambo/Kwaeng  Bangduan  Amphur/Khet  Phasrijarean  Province  Bangkok Postal                or 
             3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ อาย ุ68 ปี อยูบ้่านเลขที่   1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
                 3. assign a proxy to the independent Director  Mr.Totsaporn Banyongwate   Age 68   Residing/Located at No 
1213/149  Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.  ณ. ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านักงาน บริษัทไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด(มหาชน)  
เลขที่ 37/7   ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the year 2019 Annual General Meeting of 
Shareholders on Friday 19 April 2019 at 10.30 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.                                                                                                                                                                                                                                 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
วาระที่ 1: พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
Agenda 1: To certify and approve the Minute of Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2018 which held on April 24, 
2018 

 
วาระที่ 2:   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 2: To consider the Report of the Company’s Operating Results for the year 2018 ended December 31, 2018 
 

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 
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, 2018 
 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
Agenda 4: To consider and approve a dividend payment for the year 2018 
 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 5: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation  
 
5.1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา:   ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
    Mr. Roongroj Saengsastra:    Chairman / Chairman of Executive Director 

 
5.2 นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา: กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
     Miss Cattleya Saengsastra:   Executive Director and Company Secretary 

 
5.3 นายสวุิทย์ สมานพนัธ์ชยั: กรรมการ 
      Mr. Suvit Smarnpanchai: Director 
 

5.5 นายจารุวตัร ไตรถวลิ : กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต 
Mr. Jaruwat Traithavil:  Executive Director /Chairman of Risk Management Committee and Chief of Production Officer 

 

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

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
    

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระที่ 6: พิจารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
Agenda 6: To approve meeting Allowance and the directors’ remunerations 
 

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี  2562 
Agenda 7: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2019 
 

วาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 
Agenda 8: To consider and approve the amendments to Section 5 in Article 31 of the Articles of Association of the Company 
 

วาระที่ 9:  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 
(วัตถุประสงค์) จ านวน 15 ข้อจากเดิม 44 ข้อ เป็น 59  
 Agenda 9: To consider and approve to add 15 additional objectives to the Company’s Objective and amend the Memorandum 
of Association of the Company on Section 3 Re: the Company’s Objective, to add 15 additional objectives, or from 44 to 59 
objectives. 
 

  วาระที่ 10: พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
   Agenda 10: Other business (if any) 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
    

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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 (4)  ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
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. 

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

  
ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉันทะ                      ลงช่ือ...........................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

 
Signed (…………………………...........................) Grantor             Signed (……………............................………………..) Proxy 
หมายเหตุ / Remark  

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (CUSTODIAN) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
    The following documents shall be attached with this Proxy Form: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน  (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
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.   
ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ 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. 
ผู้ ถือหุ้นสามารถคดัลอกหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค) ท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น ได้ท่ีเวบไซต์ของบริษัทฯ (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) 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

ANNEX TO PROXY FORM C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนั
ศกุร์ที่ 19 เมษายน 2562  เวลา 10.30 น. ณ. ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านกังาน บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด(มหาชน)  เลขที่ 37/7  ถนน
สทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2019 Annual General 
Shareholder’s Meeting on Friday 19 April 2019 at 10.30 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. 
 
วาระที่ ....................เร่ือง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….…………………………. 

วาระที่ ....................เร่ือง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….……. 

 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 


