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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 แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นสมควรบรรจเุป็น

วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นในระหวา่งวนัท่ี 1 
ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ หรือเสนอช่ือบคุคลเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุแตอ่ย่างใด 
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ประธานฯ แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ 
1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2 พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   
 (ซึง่ได้รับการมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยด้วย) 

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 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 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 หงัสพฤษก์   ผู้สอบบญัชี  
2. คณุวีรพงศ์  คณุาวธุหิรัณย์   ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี 
  

ที่ปรึกษาทางการเงนิ จาก บริษัท หลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั มาร่วมประชมุชีแ้จงในครัง้นีจ้ านวน 
3 ทา่นได้แก่ 
1. คณุเอกจกัร บวัหภกัดี 
2. คณุชยตุม์ ภมรชยัศริิกิจ 
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3. คณุเพชรพิมล หอพตัราภรณ์ 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จ ากัด มาร่วมประชุมชีแ้จงในครัง้นีจ้ านวน 2 ท่าน
ได้แก่ 
    1. คณุบญัชา เดชอดุม 
    2. คณุเบญจรัตน์ สนุทรก าจรพานิช 
 

     อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ให้เข้าร่วมประชมุและสงัเกตการณ์การ
ประชมุจ านวน 1 คน ได้แก่  คณุอญัชลี จิตตวิิชกลุ 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสรุศกัดิ์ โกสิยะจินดา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึง่เข้าประชมุใน
ครัง้นีด้้วย และเป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็นตวัแทนการนบัคะแนนเสียงและดแูลการประชมุให้
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

    ประธานฯ  เพ่ือความเรียบร้อยในการประชมุครัง้นีข้อมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานกุาร
บริษัท (คณุคทัลียา แสงศาสตรา) เป็นผู้ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง
ส าหรับการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

คุณคัท ลียา แสงศาสตรา  กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท  แจ้งต่อ ท่ีประชุมว่า 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดวา่ ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 
หุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 เสียง  

ผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึง่เทา่นัน้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย  โดยใช้วิธีการชูมือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง ในกรณีมอบฉนัทะผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ 

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

ถ้าไม่มีผู้ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนัน้ๆว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
เป็นเอกฉนัท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  
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3. ผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าประชมุแทนผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคดัค้านหรืองดออกเสียง
มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนัน้ บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตัง้แต่ผู้ รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าประชมุ คะแนนเสียงท่ีตรวจนบัได้ในแตล่ะวาระการประชมุจะปรากฏบนจอให้เห็น   

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

ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย  และงดออก
เสียง และจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้ ส าหรับบตัรท่ีเหลือขอ
รวบรวมเก็บทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

ส าหรับวาระท่ี 5 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
เสียง ไมว่่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท
เพ่ือนบัคะแนนเสียงตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่งดออกเสียง 

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

วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ ได้แก่ วาระท่ี 6 

วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 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   
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ก่อนเข้าสู่วาระ 
 
ประธานฯ รายงานสภาพความเป็นไปของบริษัทในชว่งท่ีผา่นมา ปีท่ีแล้ว เศรษฐกิจตกต ่าถึงต ่ามาก 

เร่ิมดีในช่วงปลายปีท่ีแล้ว ทุก Sector ของทุกธุรกิจตกต ่าลงหมด กลุ่มวสัดุก่อสร้างก็ถือเป็นธุรกิจหนึ่ง ท่ี
ประสบภาวะ  มีการก่อสร้างน้อยมาก ผู้ผลิตแตล่ะรายมีก าลงัการผลิตเหลือ มีการแข่งขนัด้านราคากนัสูง
มาก ท าให้ในปีท่ีแล้วยอดขายและก าไรในอุตสาหกรรมทัง้ระบบ ลดต ่าลง ประมาณ 15%  แต ่DCC เรามี 
Outlets เป็นของตวัเอง ยอดขายเราไม่ได้ตกตามสภาพเศรษฐกิจกลบัสงูขึน้ เราขายจ านวน ตรม.ได้มากขึน้ 
แตก่ าไรโดยรวมลดต ่าลง จากสภาพการแข่งขนั ประกอบกบั ต้นทนุผลิตท่ีราคาต้นทนุก๊าซธรรมชาติ สงูขึน้ 
แตต้่นปีนี ้สญัญาณคาดวา่เศรษฐกิจนา่จะกลบัมาดีขึน้ 

 
จากนัน้จงึเร่ิมตามวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
 

วาระที่  1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ที่  1/2560) 
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 
ประธานฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
(ครัง้ท่ี 1/2560) ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2560 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชุมท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี  ้ตามเอกสารท่ีส่งมาด้วย 
ล าดบัท่ี 1 รวมทัง้ได้น าเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็น
วา่ มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตามท่ีเสนอ  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด 
 
และเม่ือไมมี่ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
 
ประธานฯ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 
1/2560) ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มตท่ีิประชมุ: ท่ีประชมุมีมตเิอกฉนัท์ด้วยเสียงข้างมากของผู้ 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 

หมายเหต ุ ภายหลงัจากท่ีประธานฯได้แจ้งจ านวนหุ้น ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะ
เพิ่มขึน้ จ านวน 25 รายเป็นจ านวน 1,755,897 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจงึมีจ านวน
ทัง้สิน้ 209 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 4,837,838,306 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนนจงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 1 เพิ่มขึน้ 
 

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2560 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2560 ในเลม่ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ประธานฯ   ได้รายงานสรุปให้ ท่ีประชุม รับทราบโดยได้น าเสนอเป็นสไลด์  Presentation แสดงผล
ประกอบการรายงาน ซึง่มีสาระส าคญัสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจ าปี โดยสรุป
คือ   ยอดขาย 5 ปีย้อนหลงั ตัง้แตปี่ 2556 ซึง่ตอนนัน้เศรษฐกิจดีมาก และเร่ิมลดลง โดยในปี 2560 จะเห็น
ว่าก าไรขัน้ต้นลดลง เน่ืองจากต้นทนุผลิตท่ีสูงขึน้   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 ่ 
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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  
 

วาระที่  3 : พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงนิสดของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

ประธานฯ  แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
ประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2560 ได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
แล้ว  รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560  

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรท่ีจะอนุมัติ งบแสดงฐานะ
การเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 
2560 ท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯแล้ว  
โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ว่ามีความ
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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 ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน 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 ้ 

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 

หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 2 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 15 ราย เป็นจ านวน 87,272 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจึงมีจ านวน
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ทัง้สิน้ 224 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 4,837,925,578 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 3 เพิ่มขึน้ 
 
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 และไมมี่ยอดขาดทนุสะสม
เหลืออยู ่ ขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ ารอบปี 2560 ในอตัรา 
0.128 บาทตอ่หุ้น จ านวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 835.6 ล้านบาท บริษัทฯจา่ยเงินปันผล
ระหวา่งกาลในรอบปีบญัชี 2560 ไปแล้ว เป็นเงินสดในอตัรา 0.105 บาทตอ่หุ้น คงเหลือจา่ยงวดสดุท้าย
เป็นเงินสดอีก 0.023 บาทตอ่หุ้นโดยจา่ยจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 (Record Date)  และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2561 
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โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชมุหน้า 4 (ดู
ในจอภาพ) 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ก าไรสทุธิตามงบการเงิน (ล้านบาท) 1,117 1,422 1,372 
2. จ านวนหุ้นช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 6,528 6,528 6,528 
3. เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)    

       3.1 ระหวา่งรอบปีบญัชี    
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 1 0.040 0.05000 0.059 

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

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

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถาม 
 
ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้  
 
หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ประธานฯ  จงึกลา่วขอให้ลงคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
และเม่ือคะแนนขึน้บนจอแล้ว 
 
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 
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0.105 บาท  คงเห ลือจ่าย เงิน ปันผลงวดสุดท้าย  (ไตรมาส ท่ี  4/2560)หุ้ นละ  0.023 บาทจ านวน 
6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ 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 

 ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนต์รัก  แสงศาสตรา และ  
นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้นี)้  ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ี
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กรรมการบริษัทเสนอจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณา
คุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ พลเอกยุทธศกัดิ์  ศศิประภา นายสุรศกัดิ์  โกสิยะจินดา 
นายมนต์รัก  แสงศาสตรา  และนายมารุต แสงศาสตรา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็น
ว่าเป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย และได้
ปฏิบัติงานในต 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
เชิญท่านกลบัเข้ามารับต าแหน่ง และ ด้วยคณุสมบตัิของคณุสุร
ศักดิ์  ท่ีด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี  ท่านเป็นนักกฎหมาย 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 

หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 4 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 5 ราย เป็นจ านวน 13,179 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมจึงมีจ านวน
ทัง้สิน้ 229 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 4,837,938,757 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 5 เพิ่มขึน้ 
 
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 
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บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 4,837,938,757 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
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 ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมลูของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเตบิโตทางผลก าไรของบริษัท  

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน  เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอตัราดงันี ้ คือ 
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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 - 

 
และก าหนดเงินรางวลัประจ าปี 2560 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดงันี ้

 

เงินรางวลัประจ าปี 
บาท/คน %เพิ่มขึน้

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

 
โดยก าหนดให้จา่ยคา่เบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้  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 ้
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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 

หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 5 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 5 ราย เป็นจ านวน 276,704 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจึงมีจ านวน
ทัง้สิน้ 234 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 4,838,115,461 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 6 เพิ่มขึน้ 
 

 
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 จึงมีค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ 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  
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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 

 
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  ซึ่งพิจารณาจากผลการปฎิบัติงานและ
ประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท จ ากัด  เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป และขออนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 
1.635 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 5  และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อย จ านวน 0.51 ล้านบาทเทา่กบัปี
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 



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) / รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 วนัที ่24 เมษายน 2561        หน้าที่ 18 ของ 30 

 

 
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 านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั 

บคุคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีทีผ่่านมา 
ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูที้เ่กี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

 
ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ 
หากไมมี่ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 1 แหง่ ประจ าปี 2561  โดยในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
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 



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) / รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 วนัที ่24 เมษายน 2561        หน้าที่ 19 ของ 30 

 

 
จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 1 แห่ง  

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 

หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 7 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 2 ราย เป็นจ านวน 9,000 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมจึงมีจ านวน
ทัง้สิน้ 236 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 4,838,124,461 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 8 เพิ่มขึน้ 
 

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



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) / รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 วนัที ่24 เมษายน 2561        หน้าที่ 20 ของ 30 

 

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 

อายขุองใบส 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
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แตไ่ม่เกิน 1 ปี นบัจากได้รับมติจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบส าคญั แสดงสทิธิ 

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

วิธีการจัดสรร บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น 
โดยก าหนดให้วนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท 

ทัง้นี ้ภายหลงัการค านวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญั
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แสดงสทิธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้ทัง้จ านวน บริษัทจะท าการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่ว
ทัง้หมด  

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ปี
ละ 1 ครัง้ในวนัที่เป็นวนัครบก าหนดของวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
ในแต่ละปี (วันก าหนดใช้สิทธิ) โดยวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้แรกจะ
ตรงกับวันครบก าหนด 1 ปีนับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (วัน
ก าหนดใช้สิทธิครัง้แรก) ส าหรับวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้ที่ 2 จะตรง
กับวันครบก าหนด 2 ปีนับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (วัน
ก าหนดใช้สิทธิครัง้ที่  2) และวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรง
กับวันครบก าหนด 3 ปีนับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (วัน
ก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้าย)  

ทัง้นี ้หากวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้แรก วนัก าหนดใช้สิทธิครัง้ที่  2 และ        
วันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้แรกหรือวนั
ก าหนดใช้สิทธิครัง้ที่ 2 หรือวันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้าย (แล้วแต่
กรณี) 

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

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

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เกิดจากการใช้
สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้ นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวนแต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ น
เดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ
ร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุ้นก่อนการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ หุ้นของ
บ ริษัทจะได้ รับผลกระทบ ด้านราคา (Price Dilution) 
ประมาณร้อยละ 19.45 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2561 ย้อนหลงัขึน้ไป 15 วนัท าการ 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก าไร (Earning per Share 
Dilution) 

บริษัทจะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งก าไร ประมาณร้อย
ละ 28.57 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

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

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้
สทิธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
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(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดัในราคาต่อหุ้นของ
หุ้นสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมซ่ึง่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามญัจดทะเบียน 

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยที่
หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้ นสามัญ
หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ (เช่น หุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญั) โดยที่ราคาสทุธิต่อหุ้น
สามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิ 

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

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถาม 
 

ประธานฯ:  เพิ่มเติมถึงแผนการลงทนุ เพ่ือให้ DCC เติบโตเพิ่มขึน้อีกและต่อเน่ือง  ท่ีผ่านมาเราได้ซือ้ท่ีดิน
หลายแห่ง ซึ่งถ้าเช่าท่ีดินคา่เช่าจะแพงขึน้ทกุปี เน่ืองจากการตอ่สญัญาการเช่าทกุครัง้ ค่าเช่าจะปรับราคา
สงูขึน้มากเกินไป  เราจึงมีนโยบายเร่ิมซือ้ท่ีดินเอง 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  
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ส าหรับมูลคา่ท่ีดินท่ีลงทนุจะมีรายได้คา่เช่าของกลุ่มพวกนีม้าช่วยได้อีกทางหนึ่ง สร้างมูลคา่ท่ีดินให้สงูขึน้
ในอนาคต ซึง่เงินลงทนุเร่ืองท่ีดนิ คอ่นข้างแพง   
ส่วนด้านก าลงัการผลิต จะเพิ่มอีก 1 ล้านตรม.ตอ่เดือน ซึ่งต้องลงทุนสร้างตวัอาคาร และ เคร่ืองจกัร โดย 
ก าลังการผลิตจะเพิ่มเป็น 87 ล้านตรม.ต่อปี นับเป็น อันดบั 5 ของโลก ในเอเซียถือว่าเราใหญ่ท่ีสุดด้าน
ก าลงัการผลิต  เราไม่กังวลเร่ืองการขายไม่ได้ เพราะทัง้ 3 โรงงานต้นปีนีเ้ราผลิตเต็มก าลงัการผลิต เทียบ
กบัโรงงานอ่ืนท่ียงัผลิตไมเ่ตม็ท่ี 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
ไป ด้วยศกัยภาพ พืน้ท่ี มีท่ีจอดรถ สินค้าหลากหลาย 
เงินลงทนุเร่ิมต้นจะสงู แตร่ายได้จะตามมา 

นาย จรัล ปิตวิวฒันานนท์ ผู้ ถือหุ้น: สอบถามเร่ืองการเพิ่มทนุ Warrant ให้ 3 ครัง้ แผนงานใช้
เงินเป็นอย่างไร ไปซือ้ท่ีดนิ ใชท่ดแทนท่ีเราเชา่หรือไม ่
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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 
นาย กอบกิจ 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 ่ 

ประธานฯ   เรามีส ารองเงินกู้ ไว้ท่ียงัไมใ่ช้ 
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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 ้

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
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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 

หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 8 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 166,360 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจึงมีจ านวน
ทัง้สิน้ 240 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 4,838,290,821 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 9 เพิ่มขึน้ 
 

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 โดยการออกหุ้ นใหม่
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้ผมขอถือเอาเนือ้หา และ
รายละเอียดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 9 ของ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้วก่อนการประชุม เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 
 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถาม 
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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
ประชุมและมีสิท ธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบ ริษั ท  อีกจ านวน 
261,119,758.30 บาท และการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 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 

หมายเหต ุภายหลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาวาระท่ี 9 เสร็จสิน้แล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 8 ราย เป็นจ านวน 166,000 หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุจึงมีจ านวน
ทัง้สิน้ 248 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 4,838,456,821 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนน จงึท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 10 เพิ่มขึน้ 
วาระที่ 11: พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

คณุคทัลียา แสงศาสตรา ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีได้อนุมตัิในวาระท่ี 9 และ 10 ตามล าดบั จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือ



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) / รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 วนัที ่24 เมษายน 2561        หน้าที่ 29 ของ 30 

 

รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทท่ีออกใหม่ 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  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ 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  
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หลงัจากนัน้ เม่ือไมมี่ข้อซกัถาม หรือข้อคดิเห็นใด ๆ จากผู้ ถือหุ้นอีกแล้ว  
 
ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ รวมทัง้ทีมงานผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีมาร่วมประชมุ ซึ่งบริษัทฯ จะได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทราบโดยเร็วตอ่ไป และขอปิดการประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 
 
 
 

ลงช่ือ ประธานในท่ีประชมุ 
              (นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา) 
        ประธานกรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้บนัทึกการประชมุ 
           (นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา) 
      กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 


