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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ท่ี 1/2560) 
บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
วนัจนัทรท์ี ่24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. 

    ณ.  หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส านกังานของบรษิทัฯ   
เลขที ่ 37/7 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั   แขวงสามเสนนอก   เขตหว้ยขวาง   กรงุเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เริม่การประชุม เวลา 15.00  น. 
 
นายรุ่งโรจน์   แสงศาสตรา  ประธานกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม กล่าวเปิดประชุม 
แลว้แถลงว่าคณะกรรมการ บรษิทั ไดนาสตี ้ เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) มมีตเิมือ่วนัที ่ 17 กุมภาพนัธ ์
2560 ก าหนดใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ครัง้ที(่1/2560) ในวนัจนัทรท์ี ่ 24 
เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. โดยบรษิทัฯ ก าหนดใหว้นัที ่7 มนีาคม 2560 เป็นวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เขา้
รว่มประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่ 1/2560) 
และก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตาม ม.225 ของ พรบ.หลกัทรพัย ์ และตลาด
หลกัทรพัยเ์ป็นวนัที ่8 มนีาคม 2560  

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีเ่หน็สมควรบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่ 1/2560) และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้
ถอืหุน้ในระหว่างวนัที ่ 1 ตุลาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็น
วาระ หรอืเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ หรอืส่งค าถามทีเ่กีย่วกบัวาระการ
ประชุมแต่อย่างใด 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 101 ราย โดยการมอบฉันทะจ านวน 230 ราย รวมทัง้สิ้นจ านวน 331               
ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิ้น  5,522,523,307   หุ้น คดิเป็นร้อยละ 84.60 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด เกิน 
หนึ่งในสาม จงึครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้ก าหนดของบรษิทัฯ   

 
ประธานฯ แนะน ากรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ คอื 

1 นายรุง่โรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ 

2 พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 นายโยธนิ จว๋งพานิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

   
 (ซึง่ไดร้บัการมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย) 

4 นายสุรศกัดิ ์ โกสยิะจนิดา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
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 (ซึง่ไดร้บัการมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย) 

5 นายผจญ ขจติสาร กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

6 นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ 

7 นายชยัสทิธิ ์ วริยิะเมตตากุล กรรมการ 

8 นายสุวทิย ์ สมานพนัธช์ยั กรรมการ 

9 นายสญัชยั เจนจรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 

10 นายมนตร์กั แสงศาสตรา กรรมการรองผูจ้ดัการ-บรหิารและพฒันาธุรกจิ 

11 นายมารตุ แสงศาสตรา กรรมการรองผูจ้ดัการ-ตลาดและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
และกล่าวแนะน า  กรรมการใหมท่ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ เขา้รบัต าแหน่ง กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ท่าน คอื 

1.       นายศริพิงษ์ ทณิรตัน์ 
2.       นายทศพร  บรรยงคเ์วทย ์

ซึง่จะขอมตจิากทีป่ระชุมฯในวาระที ่5 ต่อไป 
 
พรอ้มแนะน า ผูบ้รหิารในคณะจดัการบรษิทัฯทีม่ารว่มประชุมดว้ยไดแ้ก่  
      1. นางสาวสมฤทยั บุญฤทธิ ์    ผูอ้ านวยการส านกัระบบงานและตรวจสอบภายใน 
      2. นางสาวสุภาภรณ์  มเีภตรา  ผูอ้ านวยการฝายบญัช ี
      3. นางพบคุณ  เกาไศยนนัท์  ผูอ้ านวยการส านกับรหิาร 
      4. นายชนินทร ์ศุภภญิโญพงศ ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ     
 

ผูส้อบบญัชี  จากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั มารว่มประชุมชีแ้จงในครัง้นี้จ านวน 2 ท่าน
ไดแ้ก่ 

1. นางสาว ศรณัญา  อคัรมหาพาณชิย ์  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ  
2. นายธนวทิย ์ ธ ารงคจ์ริพฒัน์  ผูช้่วยผูส้อบบญัชอีาวุโส 
 

บรษิัทได้มอบหมายให้ นายสุรศกัด์ิ  โกสิยะจินดา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้า
ประชุมในครัง้นี้ดว้ย และเป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นกฎหมาย เป็นตวัแทนการนบัคะแนนเสยีงและดูแลการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 

     อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ใหเ้ขา้รว่มประชุมและสงัเกตการณ์
การประชุมจ านวน 1 คน ไดแ้ก่  คุณลดัดา สพัพญัญสริ ิ
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    ประธานฯ  เพื่อความเรยีบรอ้ยในการประชุมครัง้นี้ขอมอบหมายใหก้รรมการบรหิารและเลขานุการ
บรษิทั(คุณคทัลยีา แสงศาสตรา) เป็นผูช้ีแ้จงวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง
ส าหรบัการพจิารณาในแต่ละวาระ 

คุณคทัลยีา  กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทั แจง้ต่อที่ประชุมว่า พระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจ ากดัก าหนดว่า ในการออกเสยีงลงคะแนนการออกเสยีงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมคีะแนนเสยีง
เท่ากบั 1 เสยีง กรณบีตัรเสยี จะนบัรวมกบั งดออกเสยีง 

ผูถ้อืหุน้ 1 ราย มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนว่า เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใด
ทางหนึ่งเท่านัน้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใช้วธิกีารชูมอื การใหน้ับหนึ่งหุน้เป็นหนึ่ง
เสยีง ในกรณีมอบฉันทะผู้รบัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสอื
มอบฉนัทะ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นคนใดไม่
เหน็ชอบ หรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ ถ้ามผีูไ้ม่เหน็ชอบหรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ป
เกบ็บตัรลงคะแนน   

ถา้ไม่มผีูไ้ม่เหน็ชอบหรอืงดออกเสยีง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนัน้ๆว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีติ
เป็นเอกฉนัทร์บัรองหรอืใหค้วามเหน็ชอบตามทีป่ระธานเสนอ  

3. ผู้รบัมอบฉันทะที่เขา้ประชุมแทนผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นได้ออกเสยีงลงมติคดัค้านหรอืงดออก
เสยีงมาในหนังสอืมอบฉันทะไว้แล้วนัน้ บรษิัทฯได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักล่าวไว้แล้วตัง้แต่ผู้รบัมอบ
ฉนัทะลงทะเบยีนเขา้ประชุม คะแนนเสยีงทีต่รวจนบัไดใ้นแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอใหเ้หน็   

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหุ้น บรษิัทได้น าระบบบารโ์ค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสยีง 
ซึง่จะช่วยใหข้ัน้ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยในการลงคะแนน
เสยีงในแต่ละวาระ ใหผู้ถ้อืหุ้นทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีง และ
ส่งมอบบตัรลงคะแนนเสยีงให้แก่เจา้หน้าที่ของบรษิทัเพื่อนับคะแนนเสยีงต่อไป  ส าหรบัผู้ถอืหุ้นที่เห็น
ดว้ย ไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีง 

ในการนับคะแนนเสยีง จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้นที่ไม่เหน็ด้วย และงดออก
เสยีง และจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง และจากบตัรเสยี มาหกัออกจากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้ 

ส าหรบัวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตัง้กรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัเพื่อนบัคะแนนเสยีงต่อไป ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่่งบตัรลงคะแนนเสยีง จะถอืว่างดออกเสยีง 

มตขิองที่ประชุม จะถอืตามคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  
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คุณคทัลยีา   สอบถามทีป่ระชุมว่ามคีวามเหน็เป็นอย่างอื่นหรอืไม ่ 
หากทีป่ระชุมไมม่ผีูใ้ดคดัคา้น ประธานฯจงึด าเนินการเริม่ประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  

และหากท่านผูถ้อืหุน้มคี าถามทีเ่กีย่วกบัวาระทีก่ าลงัพจิารณาขอใหย้กมอืสอบถามได ้ หากมคี าถามอื่น
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัวาระทีก่ าลงัพจิารณา ขอใหร้วบรวมค าถามไปไวใ้นวาระอื่นๆ   

จากนัน้จงึเริม่ตามวาระดงัต่อไปนี้  
 

วาระท่ี 1 พิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 (ครัง้ท่ี  
1/2559) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

ประธานฯ  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 (ครัง้ที ่1/2559) ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ซึง่รายละเอยีดปรากฏตามส าเนา
รายงานการประชุมที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี้  ตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วย ล าดบัที่ 1 รวมทัง้ได้น าเผยแพร่ไว้ใน website ของบรษิทัแล้ว โดยคณะกรรมการ
บรษิัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มกีารบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง  จงึขอให้ที่ประชุมพิจารณารบัรอง
รายงานการประชุมตามทีเ่สนอ  

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นดว้ยเสยีงขา้งมากรบัรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2559 (ครัง้ที ่1/2559) ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559  ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 5,523,048,067 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 8,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  5,523,056,067  
คะแนน 
หมายเหตุ  ภายหลงัจากทีป่ระธานฯไดแ้จง้จ านวนหุน้ ไดม้ผีูถ้อืหุ้นเขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ จ านวน 22 
รายเป็นจ านวน 532,760 หุน้ ดงันัน้ จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมจงึมจี านวนทัง้สิน้ 353 ราย และ
รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 5,523,056,067 หุน้ และบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนจงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่1 เพิม่ขึน้ 
 
วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานกิจการในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่ารายงานกิจการของบรษิัทฯในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการบรษิัทฯ
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ในเล่มทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 



บมจ. ไดนาสตี้ เซรามคิ / รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่1/2560) วนัที ่24 เมษายน 2560    หน้าที ่5 

 

 

ประธานฯ  ไดร้ายงานสรุปใหท้ีป่ระชุมรบัทราบโดยไดน้ าเสนอเป็นสไลด์ Presentation แสดงผล
ประกอบการรายงาน ซึ่งมสีาระส าคญัสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจ าปี โดย
สรปุคอื    

ในปี 2559 ทีผ่่านมาประเทศไทย ยงัคงประสบปัญหาเศรษฐกจิตกต ่าอย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็น
ผลกระทบจากเศรษฐกจิทัว่โลก สนิคา้เกษตรมรีาคาต ่าสุดในรอบหลายปี อุตสาหกรรมผลติกระเบือ้งจงึ
ไดร้บัผลกระทบอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัยซ์บเซาหนกั เพราะธนาคารต่างๆ
เขม้งวดสนิเชื่อเกีย่วกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์าก ส่วนใหญ่ไมข่ยายตวัเพราะธนาคารไมผ่่านการอนุมตั ิ
เนื่องเพราะธนาคารมหีนี้สญูเกีย่วกบัรายยอ่ยมาก เหตุการณ์เหล่านี้ท าใหย้อดขายรวมของทัง้ประเทศ
เกีย่วกบักระเบือ้งลดลงมากถงึแปดเปอรเ์ซน็ต์ นบัเป็นตวัเลขทีล่ดลงต ่าสุดในรอบหลายปี 

อยา่งไรกด็ ี ทางบรษิทัฯ กส็ามารถประคองตวัผ่านพน้วกิฤตมาไดอ้ยา่งต่อเนื่อง โดยมยีอดขาย
ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน แต่ก าไรสุทธกิลบัเพิม่สงูขึน้ท าสถติใิหมไ่ดเ้กนิกว่าหนึ่งพนัสีร่อ้ยลา้นบาท เนื่องจาก
เราไดท้ าการตลาดอย่างลกึซึง้ และเน้นเรือ่งประสทิธภิาพในการพฒันาการผลติใหด้ขีึน้อยา่งต่อเนื่อง 

กระผมขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามไวว้างใจ และเป็นก าลงัใจใหก้บัทมี
บรหิารอย่างเสมอมา และคาดว่าในปีนี้ เราคงจะมยีอดขายและก าไรทีเ่พิม่สงูขึน้เช่นเคย 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด  
เมือ่ไมม่คี าถาม ประธานฯจงึกล่าวสรปุ  

 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแส
เงินสดของบริษทัฯ ประจ าปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

 

ประธานฯ  แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงนิ  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ 
ประจ าปีสิ้นสุด ณ  วนัที่  31 ธนัวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในงบการเงนิของรายงานประจ าปี 2559 ได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรบัรองจากผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ แลว้  รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559  

คณะกรรมการบรษิัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงนิ  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ ประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที่  31 
ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรบัรองจากผู้สอบบญัชขีอง
บรษิัทฯแล้ว โดยผู้สอบบญัชไีด้แสดงความเห็นอย่างไม่มเีงื่อนไขต่องบการเงนิของบรษิัทฯและบรษิัท
ย่อย ว่ามคีวามถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป ซึ่งแสดงฐานะการเงนิ
และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   (ดูสไลด์
ประกอบ) 



บมจ. ไดนาสตี้ เซรามคิ / รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่1/2560) วนัที ่24 เมษายน 2560    หน้าที ่6 

 

 

                         งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 
สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท)      5,750           4,731   
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท)      2,373           2,769   
รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท)     7,165           7,165    
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั (ลา้นบาท)   1,422           1,367   
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้)             0.218                   0.209  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด  
และเมือ่ไม่มขีอ้สอบถามหรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  
 
ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบกระแส
เงนิสดของบรษิทัฯ ประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 ประธานฯขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีย่งัไมไ่ด้
ลงคะแนน ไดม้กีารลงคะแนนเพิม่เตมิในบตัรลงคะแนน โดยวาระน้ีตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบดุล และงบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสดของ
บรษิทัฯ ประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที ่31ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้  

เหน็ดว้ย 5,520,486,867 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.95 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 2,936,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.05 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  5,523,422,867  
คะแนน 
หมายเหตุ ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดพ้จิารณาวาระที ่2 เสรจ็สิน้แลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 
จ านวน 7 ราย เป็นจ านวน 366,800 หุน้ ดงันัน้ จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมจงึมจี านวนทัง้สิน้ 
360 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 5,523,422,867 หุน้ และบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ ี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่3 เพิม่ขึน้ 
 
วาระท่ี  4 : พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลประจ าปี 2559 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ก าหนดใหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิปันผลไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิได ้รวมทัง้เครอื (Consolidated) โดยพจิารณาประกอบ
กบังบการเงนิเฉพาะของ บรษิทั ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) ในงวดเดยีวกนัต้องไมม่ยีอดขาดทุน



บมจ. ไดนาสตี้ เซรามคิ / รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่1/2560) วนัที ่24 เมษายน 2560    หน้าที ่7 

 

 

สุทธ ิและมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้โดยพจิารณาถงึแผนการลงทุนในอนาคตของ
โครงการต่างๆของบรษิทัฯในอนาคตดว้ย  
 จากสภาพคล่องทางการเงนิทีเ่พยีงพอส าหรบัโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบรษิทัฯ
พจิารณาแลว้เหน็ว่าบรษิทัฯ สามารถจา่ยเงนิปันผลส าหรบัรอบปีบญัช ี 2559 ได ้ โดยขอเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัจิ่ายปันผล ดงันี้  
  
1. บรษิทัฯ จา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลในรอบปีบญัช ี 2559 ไปแลว้เป็นเงนิสด ในอตัรา 0.12725 
บาทต่อหุน้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บรษิทัมหาชน) 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 40 ก าหนดว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ มกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
 

คณะกรรมการจงึมมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ดงักล่าว 
 
2. ในรอบปี บญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธปิระจ าปีตามงบการเงนิรวม 
เท่ากบั 1,422 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นก าไรสุทธเิท่ากบั 0.218 บาทต่อหุน้ และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม
เหลอือยู ่ขอเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ ารอบปี 2559 ในอตัรา 
0.16325 บาทต่อหุน้ จ านวน 6,527,993,958 หุน้รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,066 ลา้นบาท บรษิทัฯจ่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลในรอบปีบญัช ี 2559 ไปแลว้ เป็นเงนิสดในอตัรา 0.12725 บาทต่อหุน้ คงเหลอืจา่ยงวด
สุดทา้ยเป็นเงนิสดอกี 0.036 บาทต่อหุน้ 
 

การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั ณ วนัที ่7 มนีาคม 2560 โดยวนัดงักล่าวคอื วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธิ
รบัเงนิปันผล และก าหนดให ้ วนัที ่ 8 มนีาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อการรวบรวม
รายชื่อผูถ้อืหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ ก าหนด
จา่ยเงนิปันผลในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 

โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี2559 ปี2558 ปี2557 

1. ก าไรสุทธติามงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 1,422 1,372 1,227 

2. จ านวนหุน้ช าระแลว้ (ลา้นหุน้) 6,528 6,528 4,080 

3. เงนิปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)    

       3.1ระหว่างรอบปีบญัช ี    
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             ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1 0.05000 0.059 0.087 

             ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2 0.04125 0.056 0.078 

             ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3 0.03600 0.042 0.067 

      3.2 จา่ยในปีปันผลงวด ไตรมาส 4 0.03600 0.053 0.069 

รวมปันผลจา่ยทัง้ปี 0.16325 0.210 0.301 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 1,066 1,371 1,228 

5. อตัราการจา่ยเงนิปันผลรอ้ยละ 75 100 100 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมสอบถามเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2559 
เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 

ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่
เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงใหย้กมอืขึน้  

หากไม่มผีูใ้ดไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง 
 
ประธานฯ  จงึกล่าวขอใหล้งคะแนนในบตัร โดยวาระนี้ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

และเมือ่คะแนนขึน้บนจอแลว้ 
ประธานฯ จงึกล่าวสรปุเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมมีตเิป็นด้วยเสยีงขา้งมากอนุมตักิารจ่ายปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.16325 บาท  
รวมเป็นเงนิจ านวน 1,066 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75 ของก าไรสุทธ ิโดยไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลไปแล้วระหว่างปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12725 บาท คงเหลือจ่ายเงนิปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 
0.036 บาทจ านวน 6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบัเงนิปันผลตามรายชื่อที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นคอืวนัที่ 7 มนีาคม 2560 
และก าหนดใหว้นัที่ 8 มนีาคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 
12 พฤษภาคม 2560   

โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 5,523,547,667 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่หน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 8,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 5,523,555,667  
คะแนน 
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หมายเหตุ ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดพ้จิารณาวาระที่ 3 เสรจ็สิน้แลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 
จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 132,800 หุน้ ดงันัน้ จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมจงึมจี านวนทัง้สิน้ 
364 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 5,523,555,667 หุน้ และบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ ี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่4 เพิม่ขึน้ 
 

วาระท่ี  5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   
 
ประธานฯ   อา้งถงึขอ้บงัคบัของบรษิทัฯขอ้ 16  ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ทุกปีทีม่ ี
การประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้  กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่็
ได ้  โดยในปีนี้มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี้.- 

   1.  นายสญัชยั  เจนจรตัน์      กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
 2.     นายชยัสทิธิ ์วริยิะเมตตากุล กรรมการ 
 3.     นายโยธนิ จว๋งพานิช  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 4.     นายผจญ ขจติสาร  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ        
บรษิัทได้ประกาศในเวบ็ไซด์ของบรษิัทและระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เชญิให้ผู้ถอืหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการเป็น
การล่วงหน้าระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 เมื่อครบก าหนด ปรากฏว่าไม่มกีารเสนอ
รายชื่อกรรมการ 

 ในปี 2560 มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านได้แก่ นายโยธนิ จ๋วงพานิช และ นายผจญ ขจติสาร และ 
กรรมการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยัสทิธิ ์ วริยิะเมตตากุลและนายสญัชยั  เจนจรตัน์   

 ทัง้นี้ นายโยธนิ จว๋งพานิช และ นายผจญ ขจติสาร ขอลาออกจากกรรมการบรษิทัฯ  

 ดังนั ้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวม นายสัญชัย  เจนจรตัน์  
กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีในวาระการพจิารณาครัง้นี้)  จงึไดส้รรหาผูท้รงคุณวุฒ ิตามกระบวนการสรรหา
ของบรษิทั โดยพจิารณา จากคุณสมบตัใิหค้รบถ้วนตามที ่พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนฯ ก าหนด และต้องเป็น
บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ มี
วสิยัทศัน์ที่กว้างไกล ซึ่งจะมสี่วนสนับสนุนความส าเรจ็ของกลยุทธ์ขององค์กรและช่วยเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ในการก ากบักจิการ และเสนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบเขา้ใหม ่2 ท่าน คอื 

 1. นายศิรพิงษ์ ทณิรตัน์ (เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
แทน นายโยธนิ จว๋งพานิช) 
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 2. นายทศพร บรรยงค์เวทย์ (เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ แทน นายผจญ ขจติสาร) 
 และ เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระจ านวน 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง คอื 
 3. นายชยัสทิธิ ์วริยิะเมตตากุล  (เสนอใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ) 
 4. นายสญัชยั เจนจรตัน์  (เสนอใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ) 
ทัง้นี้ไดแ้นบประวตัขิองกรรมการทัง้ 4  ท่านมาพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมดว้ยแลว้ (หน้าที ่ 35-38 )  

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมสอบถามเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ   
เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 

 
ส าหรบัวาระที่ 5 เกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการ ขอให้ผู้ถอืหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน
เสยีง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสยีงให้เจา้หน้าที่ของ
บรษิทัเพื่อนบัคะแนนเสยีงต่อไป ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่่งบตัรลงคะแนนเสยีง จะถอืว่างดออกเสยีง 

 
ประธานฯ แจง้ทีป่ระชุมว่าจะขอใหพ้จิารณาเป็นรายบุคคลตามล าดบัดงันี้ 
 
5.1 นายสญัชยั เจนจรตัน์:  กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ  
  โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 5,287,601,447 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.73 

ไมเ่หน็ดว้ย 235,703,020 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4.27 

งดออกเสยีง 299,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 5,523,603,667   
คะแนน 
 
5.2 นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ: กรรมการ                   

โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 5,455,209,327 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.76 

ไมเ่หน็ดว้ย 68,127,140 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.23 

งดออกเสยีง 267,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 5,523,603,667   
คะแนน 
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5.3 นายศิริพงษ์ ทิณรตัน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                    โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 5,516,932,267 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.88 

ไมเ่หน็ดว้ย 6,412,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 

งดออกเสยีง 259,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 5,523,603,667   
คะแนน 
      
5.4 นายทศพร บรรยงคเ์วทย:์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                    โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 5,516,892,267 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.88 

ไมเ่หน็ดว้ย 6,412,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 

งดออกเสยีง 299,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 5,523,603,667   
คะแนน            
ประธานฯ จงึกล่าวสรปุเป็นมตดิงันี้ 
มติท่ีประชุม :  ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมาก ใหแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบเขา้ใหม ่2 ท่าน 
คอื 

1. นายศริพิงษ์  ทณิรตัน์ (เสนอใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ แทน 
นายโยธนิ จว๋งพานิช) 
2. นายทศพร  บรรยงคเ์วทย ์(เสนอใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
แทน นายผจญ ขจติสาร) 
และ เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระจ านวน 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง คอื 
3. นายสญัชยั  เจนจรตัน์   (เสนอใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ) 
4. นายชยัสทิธิ ์วริยิะเมตตากุล  (เสนอใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอกี 1 วาระ) 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 24 เมษายน 2560 

หมายเหตุ ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดพ้จิารณาวาระที่ 4 เสรจ็สิน้แลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 
จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 48,000 หุน้ ดงันัน้ จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมจงึมจี านวนทัง้สิน้ 
365 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 5,523,603,667 หุน้ และบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ ี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่5 เพิม่ขึน้ 
 
 



บมจ. ไดนาสตี้ เซรามคิ / รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่1/2560) วนัที ่24 เมษายน 2560    หน้าที ่12 

 

 

วาระท่ี  6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนเบีย้ประชุมและเงินรางวลัประจ าปีของกรรมการบริษทัฯ 
 
ประธานฯ  แจง้ว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 30 ก าหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ทีจ่ะจา่ยใหก้รรมการ
ของบรษิทัฯ  ใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป  โดยมตดิงักล่าวจะตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯได้ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน ซึ่งการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยเปรยีบเทยีบอ้างองิจากขนาดของธุรกจิ ประเภทของอุตสาหกรรม จาก
ขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์รวมถงึพจิารณาจากยอดขายและการเตบิโตทางผลก าไร
ของบรษิทั  

ส าหรบัปี 2560 คณะกรรมการบรษิัทฯพจิารณาแลว้โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ในอตัราดงันี้  คอื 

 

ค่าเบีย้ประชมุ 
บาท/ครัง้/คน %เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) ปี 2560 ปี 2559 
1. ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ              60,000 60,000 - 
2. ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, 
   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)       

40,000 40,000 - 

3. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบรษิทั, กรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 - 
4. ค่าเบีย้ประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)                30,000 30,000 - 

และก าหนดเงนิรางวลัประจ าปี 2559 แก่กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร ดงันี้ 

เงนิรางวลัประจ าปี 
บาท/คน %เพิม่ขึน้

(ลดลง) ปี 2559 ปี 2558 
1. เงนิรางวลัประจ าปีกรรมการ  300,000 300,000 - 
2. เงนิรางวลัประจ าปีกรรมการบรหิาร  300,000 300,000 - 

 
โดยก าหนดใหจ้่ายค่าเบีย้ประชุมเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้  ทัง้นี้โดยใหม้ผีลตัง้แต่

วนัที ่23 มกราคม 2560 ส าหรบัเงนิรางวลัประจ าปีใหจ้่ายเท่ากนัครัง้เดยีวจากบญัชที าการของบรษิทัใน
วนัที ่25 เมษายน  2560 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมสอบถามเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนเบีย้ประชุมและเงนิรางวลั
ประจ าปีของกรรมการบรษิทัฯ 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 
ประธานฯ  ถามทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดไมเ่หน็ดว้ยหรอืไม่ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงด
ออกเสยีงใหย้กมอืขึน้ 



บมจ. ไดนาสตี้ เซรามคิ / รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่1/2560) วนัที ่24 เมษายน 2560    หน้าที ่13 

 

 

 
ประธานฯ  จงึกล่าวขอใหล้งคะแนนในบตัร โดยวาระนี้ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดยกมอืคดัคา้น 
ประธานฯ จงึกล่าวสรปุเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมโดยเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัคิ่าเบีย้ประชุม ประจ าปี 2560 และเงนิรางวลัประจ าปี 2559 
ส าหรบักรรมการและกรรมการ บรหิารของบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า
สองในสาม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 5,522,494,667 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.88 

ไมเ่หน็ดว้ย 1,198,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 

งดออกเสยีง 83,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 5,523,776,767   
คะแนน 
หมายเหตุ ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดพ้จิารณาวาระที่ 5 เสรจ็สิน้แลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 
จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 173,100 หุน้ ดงันัน้ จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมจงึมจี านวนทัง้สิน้ 
369 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 5,523,776,767 หุน้ และบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ ี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่6 เพิม่ขึน้ 
 

วาระท่ี  7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี  2560 
 

ประธานฯ แจง้ว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และตามแนวทางของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี ทัง้นี้สามารถแต่งตัง้บุคคลทีเ่ป็นผูส้อบบญัชคีนเดมิใหท้ าหน้าทีไ่มเ่กนิ 5 รอบปี
บญัชตีดิต่อกนั และบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิไดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี
ตดิต่อกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผู้สอบบญัชรีายใหม่  ซึ่งพจิารณาตามคุณสมบตัแิละประสบการณ์
แลว้เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม จงึได้ใหค้วามเหน็ชอบเสนอ บรษิทั กรนิทรอ์อดทิ จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชี
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2560 โดยเสนออตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นเงนิ
รวม 2.0 ลา้นบาทต่อปี ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อน รอ้ยละ 2  ดงัมรีายชื่อผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้ 
 



บมจ. ไดนาสตี้ เซรามคิ / รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่1/2560) วนัที ่24 เมษายน 2560    หน้าที ่14 

 

 

1.  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3759 หรอื 
2.  นางสาวกรรณกิาร ์ วภิาณุรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7305 หรอื 
3.  นายจโิรจ  ศริโิรโรจน์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5113 

 
อตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ยปี 2560 มรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในจอภาพ ดงันี้ 

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

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

รวมค่าสอบบัญชี 2,000,000 1,960,000 2% 
 
ทัง้นี้  บรษิัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรบับริการอืน่ (non-audit fee) จากส านักงานสอบบัญชีทีผู่้สอบบัญชี

สงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านกังานทีผู่ส้อบบญัชสีงักดัในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ ์ หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่าจะมขีอ้เสนอ หรอืความเหน็เป็นประการใดอกีหรอืไม่ 
 
ผูถ้อืหุน้  สอบถามว่าท าไมค่าสอบบญัชขีอง บมจ.ไทลท์อ้ป อนิดสัตรี ้จงึเพิม่มากขึน้ 
คุณคทัลยีา      เนื่องจากมจี านวนเอกสารมากขึน้ และ ก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ดว้ย 
 
หากไม่มผีูใ้ดไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง  
 
ประธานฯ  เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชงีบการเงนิของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย 1 แห่ง ประจ าปี 2560  โดยในวาระน้ีตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงด
ออกเสยีง และยงัไมไ่ดส้่งบตัรลงคะแนนช่วยกรณุากรอกบตัรลงคะแนนและโปรดยกมอืเพื่อใหเ้จา้หน้าที่
เกบ็บตัรเพื่อนบัคะแนนดว้ย 
 
ประธานฯ  จงึกล่าวขอใหล้งคะแนนในบตัร โดยวาระนี้ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 



บมจ. ไดนาสตี้ เซรามคิ / รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่1/2560) วนัที ่24 เมษายน 2560    หน้าที ่15 

 

 

ประธานฯ หลงัตรวจนบัคะแนนเสรจ็ จงึกล่าวสรปุเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัใิหแ้ต่งตัง้  

1.  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3759 หรอื 
2.  นางสาวกรรณกิาร ์วภิาณุรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7305 หรอื 
3.  นายจโิรจ ศริโิรโรจน์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5113 

 
จาก บรษิทั กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2560 ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 1 

แห่ง  ในอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้หมดปีละ 2.0 ล้านบาท ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯเสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย 5,501,233,437 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.59 

ไมเ่หน็ดว้ย 22,552,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.41 

งดออกเสยีง 11,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 5,523,798,037   
คะแนน 
หมายเหตุ ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดพ้จิารณาวาระที่ 6 เสรจ็สิน้แลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 
จ านวน 5 ราย เป็นจ านวน 21,270 หุน้ ดงันัน้ จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมจงึมจี านวนทัง้สิน้ 
374 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 5,523,798,037 หุน้ และบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ ี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่7 เพิม่ขึน้ 
 
วาระท่ี 8: รบัทราบให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมเป็น กรรมการ ใน บริษัท โรแยล ซีรามิค 
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ข้อ 26 “ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนักบั กจิการของบรษิทั หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบั
ผดิในห้างหุ้นส่วน จาํกดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพ
อย่างเดยีวกนั และเป็นการ แข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะทําเพือ่ประโยชน์ตน หรอืประโยชน์ผูอ้ืน่ 
เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้” 
 

เนื่องจากบรษิัทฯเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดกระเบื้องปูพื้นและบุผนังให้ครอบคลุมกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทุกระดบั และครอบคลุมทัง้ในและต่างประเทศ โดยปัจจุบนั DCC ยงัมตีลาดในกรงุเทพฯไม่มาก



บมจ. ไดนาสตี้ เซรามคิ / รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 (ครัง้ที ่1/2560) วนัที ่24 เมษายน 2560    หน้าที ่16 

 

 

นัก ในขณะทีต่ลาดของ RCI ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯและต่างประเทศ และเป็นการพฒันาศกัยภาพของ
พนักงานใหม้โีอกาสเสรมิสรา้งประสบการณ์ไดม้ากชีน้ อกีทัง้ยงัท าใหส้าขาทัว่ประเทศของ DCC มสีนิคา้
จ าหน่ายหลากหลายยิง่ขึน้ ซึง่จะท าใหย้อดขายของบรษิทัเพิม่มากขึน้ 

 
คณะกรรมการบรษิัทฯจงึมมีตอินุมตัใิห้บรษิัทฯท าสญัญารบัจา้งบรหิารจดัการ เพื่อด าเนินการ 

ดูแลงาน ด้านการผลิต การตลาด และ บรหิารธุรกิจกับ บรษิัท โรแยล ซีรามคิ อุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) ในอตัราเดอืนละ 1.0 ล้านบาท ก าหนดอายุสญัญา 1 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2560 
เป็นตน้ไปจนกว่าจะแจง้ยกเลกิ 

และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว คณะกรรมการบรษิทัฯจงึมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ฯเพื่อรบัทราบการใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั เขา้ร่วมเป็น กรรมการ ใน บรษิทั โรแยล ซี
รามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  ดงัรายนามดงันี้ 

1. นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา 
2. นายมนตร์กั แสงศาสตรา 
3. นายมารตุ แสงศาสตรา 
4. นายจารวุตัร ไตรถวลิ 

และ  นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา เป็นเลขานุการบรษิทัของ บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั
(มหาชน)   
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมสอบถามเกี่ยวกบัการใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เขา้ร่วมเป็น กรรมการ 
ใน บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และ รบัจา้งบรหิารจดัการ 

 
ผูถ้อืหุน้  ผูบ้รหิาร DCC เขา้ไปบรหิาร RCI และคาดว่าจะท าให ้RCI ดขีึน้ แลว้ DCC จะได ้
  ประโยชน์จากอะไร? เหน็ว่ามผีูถ้อืหุน้ RCI นามสกุล แสงศาสตรา  
ประธานฯ เนื่องจาก DCC มองเรือ่งการขยายก าลงัการผลติเพิม่ แต่ทีด่นิของ DCC ไดใ้ช ้
  ประโยชน์เตม็พืน้ทีแ่ลว้ จงึเลง็เหน็พืน้ทีข่อง โรงงาน RCI ซึง่อยูต่ดิกนักบัโรงงาน DCC  
  เพื่อใชเ้ป็นฐานในการขยาย และ RCI ขายสนิคา้ให ้DCC กจ็ะท าให ้DCC มยีอดขาย 
  เพิม่ขึน้ ก าไรกจ็ะเพิม่ตาม และเดมิ กลุ่ม RCI และ DCC มกีลุ่มผูบ้รหิารเดยีวกนัมา 

ก่อน และตวัผมเองเคยท างานในกลุ่มนี้มาก่อน อกีทัง้ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ DCC เขา้ไปถอื
หุน้ของ RCI มาขอให้ช่วยเขา้ไปดู และที ่DCC ยงัไม่เลอืกเขา้ไปซือ้หุน้ RCI ในเวลานี้ 
เพราะราคาตลาดของหุ้น RCI สูงอยู่มาก ซึ่งยงัไม่ท าให้ DCC ไดป้ระโยชน์อย่างเต็มที่ 
ซึง่ผมมอง DCC เป็นหลกัตอ้งคุม้ในการทีจ่ะเขา้ไปลงทุน 
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ผูถ้อืหุน้  ถา้ RCI สามารถกลบัมามกี าไรแลว้ มโีอกาสที ่DCC จะเขา้ไปถอืหุน้ในนาม DCC  
  หรอืไม่ 
ประธานฯ กอ็าจจะมโีอกาส เช่น เพิม่ทุนให ้DCC เขา้ไป 
 
ผูถ้อืหุน้  อยากทราบว่า ไทวสัดุ ยงัเป็นลกูคา้รายใหญ่อยูห่รอืไม ่และปีนี้ขายกบัไทวสัดุเป็นมลูค่า 
  เท่าไร 
ประธานฯ ยงัคา้ขายอยูเ่หมอืนเดมิ แต่ไมส่ามารถตอบเรือ่งมลูค่าขายระหว่างลกูคา้ได้ 
 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม 
 

ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เขา้รว่มเป็น กรรมการ ใน 
บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงให้
ยกมอืขึน้  

หากไม่มผีูใ้ดไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง 
ประธานฯ  จงึกล่าวขอใหล้งคะแนนในบตัร โดยวาระนี้ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

และเมือ่คะแนนขึน้บนจอแลว้ 
ประธานฯ จงึกล่าวสรปุเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน รบัทราบใหก้รรมการและผูบ้รหิาร เขา้รว่มเป็น กรรมการ ใน 
บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ดงัรายนามดงันี้ 
 

1. นายรุง่โรจน์  แสงศาสตรา 
2. นายมนตร์กั แสงศาสตรา 
3. นายมารตุ แสงศาสตรา 
4. นายจารวุตัร ไตรถวลิ 

และ  นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็นเลขานุการบริษัทของ บริษัท โรแยล ซีรามิค 
อุตสาหกรรม จ ากดั(มหาชน)  พรอ้มท าสญัญารบัจา้งบรหิารจดัการ เพื่อด าเนินการ ดูแลงาน ด้านการ
ผลติ การตลาด และ บรหิารธุรกจิกบั บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ในอตัราเดอืน
ละ 1.0 ล้านบาท ก าหนดอายุสญัญา 1 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจง้
ยกเลกิ  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 5,514,725,219 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.84 

ไมเ่หน็ดว้ย 9,009,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.16 

งดออกเสยีง 83,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 5,523,818,119  
คะแนน 
หมายเหตุ ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดพ้จิารณาวาระที่ 7 เสรจ็สิน้แลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 
จ านวน 4 ราย เป็นจ านวน 20,082 หุน้ ดงันัน้ จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมจงึมจี านวนทัง้สิน้ 
378 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 5,523,818,119 หุน้ และบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ ี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่8 เพิม่ขึน้ 
 
วาระท่ี  9   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมฯ ว่าไดด้ าเนินการประชุมมาครบทุกระเบยีบวาระแลว้ จงึใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ
หรอืสอบถามเรือ่งอื่น ๆ ได ้ 
 
หลงัจากนัน้ เมือ่ไมม่ขีอ้ซกัถาม หรอืขอ้คดิเหน็ใด ๆ จากผูถ้อืหุน้อกีแลว้  
 
ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ รวมทัง้ทมีงานผูส้อบบญัชทีีม่ารว่มประชุม ซึง่
บรษิทัฯ จะไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบโดยเรว็ต่อไป และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

ลงชื่อ            ประธานในทีป่ระชุม 
         (นายรุง่โรจน์   แสงศาสตรา) 
        ประธานคณะกรรมการบรษิทั  
 
             

ลงชื่อ         ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
        (นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา)    
    กรรมการบรหิารและเลขานุการบรษิทัฯ 


