
 
 

 

 

 

 

บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น 

ประจ าปี 2564  

วันอังคารที ่30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. 

  
 
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดน าแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 

มาแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย 
 

 

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

 
เจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชมุ ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

 
งดแจกของท่ีระลึก 
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รายงานประจ าปี 2563 
ทา่นสามารถ Scan QR CODE เพ่ือทราบขอ้มลูในรายงานประจ าปี 

และดวูิดีโอ Company Profile ของบรษิัทฯไดท่ี้น่ี 
รายงานประจ าปี 2563 

 

Company Profile (วิดโีอ) 

 
 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

 
1. ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองโดยส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายงัส านกัเลขานกุารบริษัท ภายใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ก่อนเวลาสิน้สดุการประชมุ 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ โดยกรุณาระบุค  าถามพรอ้มระบุช่ือ นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล:  Cattleya.Sa@dynastyceramic.com  หรือ ส่งมาพร้อมกับ
หนงัสือมอบฉนัทะ โดย บรษิัทจะตอบค าถามในเว็บไซตข์องบรษิัทตอ่ไป 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ยงัคงประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและ
มาตรการตา่ง ๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐัอย่างเครง่ครดั โดยการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้มิอาจจะยกขึน้
อา้งเป็นขอ้ยกเวน้ความรับผิดในกรณีท่ีท่านกระท าการฝ่าฝืนบทบญัญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ
ยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้ารว่มประชมุ รวมทัง้ดแูลสขุภาพและอนามยัของทา่น
ท่ีอาจไดร้บัผลกระทบซึ่งเป็นเหตกุารณท่ี์บริษัทไมป่ระสงคจ์ะใหเ้กิดขึน้ ดงันัน้บรษิัท จงึขอความรว่มมือจาก
ผูถื้อหุน้ด  าเนินการตามมาตรการ ดงันี ้

3.1 บริษัทจะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บริเวณหนา้หอ้งประชุม โดย
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุคนจะตอ้งกรอกแบบสอบถามตามความจริงเพ่ือการคดักรองโรคปอดอกัเสบจากเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเขา้ในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม ในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมูลด้าน
สุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อพ.ศ. 

mailto:Cattleya.Sa@dynastyceramic.com
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2558 ในการนี ้การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร  จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะหา่ง 2 เมตร รวมถึง
จ ากดัจ านวนผูใ้ชล้ิฟตใ์นแตล่ะรอบดว้ย 

3.2 กรณีท่ีบรษิัทฯ ตรวจพบผูท่ี้มีความเส่ียง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียส
ขึน้ไปหรือบุคคลท่ีมีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มูก หรือไม่ไดก้ลิ่น หรือหายใจ
เหน่ือยหอบ หรือเป็นหวดั หรือผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ บคุคลท่ีสมัผสักบัผูป่้วยยืนยันโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 
2019 (COVID-19)  หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว เดนิทางไปในสถานท่ีแออดั หรือ ติดตอ่
กับคนจ านวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม บริษัทฯ ไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมี
ความเส่ียงดงักลา่วเขา้หอ้งประชมุ 

3.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะท่ีไม่ไดร้ับอนุญาตให้เขา้ร่วมการประชุมสามารถส่งค าถามให้
เจา้หนา้ท่ีบริษัทเพ่ือรวบรวมจดัท าเป็นสรุปแนบทา้ยรายงานการประชุมได ้กรณีท่ีเป็นผูถื้อหุน้ยงัสามารถ
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระโดยใชแ้บบฟอรม์ ข.เพ่ือแสดงความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนได ้

3.4 บริษัทฯจะจดัท่ีนั่งในหอ้งประชมุโดยมีระยะห่างระหว่างเกา้อี ้ตามมาตรการของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตามความเหมาะสมของสถานท่ี  และขอความรว่มมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอด
ระยะเวลาการประชมุ 

3.5 ในวนัประชมุ บรษิัทฯ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุถามค าถามโดยเขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษรและส่ง
ท่ีจุดลงทะเบียน หรือส่งในหอ้งประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะจดัการประชุมใหก้ระชบั
ภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง 

3.6 บริษัทฯ จะด าเนินการฉีดพ่นน า้ยาฆ่าเชือ้และท าความสะอาดสถานท่ีจัดประชมุดว้ยน า้ยาท า
ความสะอาดก่อนเริ่มการประชมุ  

3.7 บริษัทฯ  งดการแจกอาหาร เครื่องด่ืม และงดรบัประทานอาหารในบริเวณหอ้งประชุมโดย
เดด็ขาด 

3.8 บริษัทฯ  งดแจกรายงานประจ าปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวนัประชุม เพ่ือลดการสมัผสัสิ่งของ
ร่วมกับผู้อ่ืน และเพ่ือความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมถึงลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 

หากสถานการณมี์การเปล่ียนแปลงต่อไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานของรฐัเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การจดัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจง้เก่ียวกับการปรบัเปล่ียนการด าเนินการดงักล่าวให้
ทา่นทราบทางเว็บไซตข์องบรษิัท www.dynastyceramic.com ตามความเหมาะสมตอ่ไป 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
 

บรษิัท  ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 

http://www.dynastyceramic.com/


บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 3 ของ 66 หนา้ 
 

                 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 12 มีนาคม 2564 

 
เรื่อง  ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
เรียน  ผูถื้อหุน้ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย : 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเม่ือ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 (ในรูปแบบ QR CODE) 
3. รายนามและประวตัิของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
4. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
5. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. แบบการลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ  
7. แผนท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด แบบ ข และแบบ ค 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2564  มีมตกิ าหนดใหมี้การ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอ้ง
ประชุมใหญ่ชัน้ 4 อาคารส านกังานของบริษัทฯ เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามก าหนดเวลา ดงันี ้
 

 เวลา 12.30 น.   ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 เวลา 14.30 น.   เริ่มประชมุเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ 
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 บริษัทฯ ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ขึน้เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  รวมทั้งได้
เผยแพรใ่นเว็บไซดข์องบรษิัทฯ ดว้ยแลว้  และบรษิัทฯไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ดงักลา่วขา้งตน้ 
 
การลงมต ิ
 วาระนีต้อ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รับทราบ
ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ
รายงานประจ าปี 2563 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่  รายงานประจ าปี 2563  ไดส้รุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯและบริษัทในเครือ รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี 2563  ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2563 ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 รวมทัง้การท าค าเสนอซือ้เพ่ือเพิกถอน บมจ.โรแยล ซีรามิค 
อุตสาหกรรม  (“RCI”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 91.87 ออกจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีวตัถุประสงค์
หลกั เพ่ือขจดัประเด็นขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) กบั RCI เน่ืองดว้ย DCC ซึ่งเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระเบือ้งเซรามิคปพืูน้ กระเบือ้งบุผนงัชนิดต่าง ๆ 
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เช่นเดียวกันกับ RCI รวมถึง ปัจจุบนั ทัง้สองบริษัท มิไดมี้การด าเนินงานท่ีแยกจากกันและอิสระต่อกัน 
เน่ืองจากมีคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร พนกังาน ส านกังาน รว่มกนั 

ในการนี ้ผูท้  าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พ่ือการเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง RCI ออกจาก
การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากท่ีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีส้  าเรจ็ครบถว้น 

(1) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ RCI (วันท่ี 29 มีนาคม 2564) มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรพัยข์อง
บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และตอ้งไม่มีผู้ถือหุ้นคัดคา้นการเพิกถอน
หลักทรพัยข์องบริษัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ตาม
หลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 

(2) การเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ และ/หรือ ผ่อนผนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาดหลกัทรพัยฯ์ สถาบนัการเงิน 
และ คูส่ญัญาอ่ืนๆ ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีจ าเป็น)  และ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 
 
การลงมต ิ
 เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่3 : พจิารณาและอนุมัตงิบการเงินประจ าปี  สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 

37-38 ก าหนดวา่ “คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี 
บญัชีของบริษัทฯ เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้เพือ่พจิารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ และ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้”  

งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทฯใหค้วามเห็นชอบและเสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
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และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรบัรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบกระแสเงินสด และรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบปี บญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
สรุปสาระส าคญั ไดด้งันี ้
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

บริษัท 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 8,795.6 9,401.2 
หนีส้ินรวม (ลา้นบาท) 3,937.4 4,607.8 
รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 8,501.3 8,501.3 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท (ลา้นบาท) 1,585.3 1,454.9 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.202 0.185 

 
 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ตามสิ่งท่ี
สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 
 
การลงมต ิ
 วาระนีต้อ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย
ประจ าปี 2563 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 “นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯทีก่ าหนดใหจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงนิไดร้วมทัง้เครือ (จากงบการเงนิรวม) โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบริษัท ไดนาสตี ้
เซรามิค จ ากดั(มหาชน) ในงวดเดยีวกนัตอ้งไม่มียอดขาดทนุสทุธิ และมีกระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงิน
ปันผลได ้ทั้งนีขึ้ ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจจะ
พจิารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต” 
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ข้อมูลการเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธิตามงบการเงิน (ลา้นบาท) 1,585 973 979 
2. จ านวนหุน้ช  าระแลว้ (ลา้นหุน้) 8,199 7,231 6,528 
3. เงินปันผลตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้)    

       3.1 ระหวา่งรอบปีบญัชี    
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 1 0.031 0.0324 0.033 
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 2 0.045 0.023 0.029 
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 3 0.045 0.022 0.027 
       3.2 จา่ยในปีปันผลงวด ไตรมาส 4 0.044 0.027 0.027 
                      รวมปันผลจา่ยทัง้ปี 0.165 0.1044 0.116 

4. รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 1,353 755 757 
5. อตัราการจา่ยเงินปันผลรอ้ยละ 85 78 77 

อตัราการจา่ยเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 จากสภาพคล่องทางการเงินท่ีเพียงพอส าหรบัโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถจา่ยเงินปันผลส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 ได ้โดยขอเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้
ถือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัจิดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและจา่ยปันผล ดงันี ้ 

1. ขออนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563 เป็นเงินเท่ากับ 9,675,095.38 บาท 
(เดมิมีจ านวน 72,314,326.57 บาท รวมเป็น 81,989,421.95 บาท) เตม็จ านวนทนุส ารองตาม
กฎหมายรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ (ทุนจดทะเบียนท่ีออกและ
เรียกช าระแลว้ 819,894,219.50 บาท)  

2. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบญัชี 2563 ไปแลว้เป็นเงินสด ในอัตรา 0.121 
บาทตอ่หุน้ ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 40 ก าหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป ” 
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติใหน้  าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักลา่ว 



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 8 ของ 66 หนา้ 
 

3. ในรอบปี บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปีตามงบการเงินรวม 
เท่ากบั 1,585 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นก าไรสทุธิเท่ากบั 0.202 บาทตอ่หุน้ และไม่มียอดขาดทนุ
สะสมเหลืออยู ่จงึขอเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 ในอตัราหุน้ละ 0.165  บาทหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลรอ้ยละ 85 สงูกว่านโยบาย
การจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทฯก าหนดไวไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้
ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและ
เรียกช าระแลว้ 8,198,942,195 หุน้ เป็นจ านวนเงินปันผลรวมทัง้ปี 1,353.0 ลา้นบาท  โดยได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในปี 2563 หุน้ละ  0.121 บาท คิดเป็นเงินท่ีจ่ายเป็นเงินสด
รวม 992.2 ลา้นบาท คงเหลือจา่ยเงินปันผลงวดสดุทา้ย (ไตรมาสท่ี 4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2563) 
อีกหุน้ละ 0.044 บาท เป็นจ านวนเงินท่ีจ่ายในงวดสุดทา้ยรวม 360.8 ลา้นบาท โดยจ่ายจาก
ก าไรท่ีเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 และใหร้บัเงินปันผลภายใน 10 ปี 
หมายเหตุ 1. ผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาจะไดร้บัเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวล
รษัฎากร มาตรา 47 ทว ิก าหนด 

 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่  7 เมษายน 2564 (Record Date) (จะขึ้น
เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2564) และ 
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที ่27 เมษายน 2564 

 
การลงมต ิ
 วาระนีต้อ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5: พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 
16 ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง หนึ่ง ใน สาม ถา้
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สุดกบั หนึ่ง ใน สาม 
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจจะไดร้ับเลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการอีกก็ได”้ โดยในปีนีมี้
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1.นายตระกลู วินิจนยัภาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2.พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศปิระภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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3.นายสรุศกัดิ ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4.นายมารุต แสงศาสตรา  กรรมการบรหิาร/ประธานกรรมการบรหิาร 

 
ความเหน็คณะกรรมการ 

บริษัทฯไดป้ระกาศในเว็บไซดข์องบริษัทและระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการเป็น
การล่วงหนา้ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เม่ือครบก าหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอ
รายช่ือกรรมการ 
 ในปี 2564 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย นาย
ตระกลู วินิจนยัภาค พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศิประภา นายสรุศกัดิ ์ โกสิยะจินดา และ นายมารุต แสงศาสตรา      
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ไดพ้ิจารณารายช่ือบคุคลท่ีกรรมการบรษิัทเสนอจ านวน 4 ทา่น ซึ่งเป็นกรรมการชดุเดมิท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระ โดยไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการรายเดิม 4 ท่าน ไดแ้ก่  นายตระกูล วินิจนยัภาค   
พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศิประภา นายสรุศกัดิ ์ โกสิยะจินดา และ นายมารุต แสงศาสตรา โดยใหเ้สนอท่ีประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง  
 รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท วฒุิการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน การ
เป็นกรรมการในบรษิัทอ่ืน ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 
 

หมายเหตุ ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 15 ก าหนดวธีิการออกเสยีงลงคะแนนเพือ่เลอืกตัง้กรรมการไวด้งันี ้ 
(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้
ต่อหนึ่งเสยีง  
(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ของคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการทลีะคน  
(3) บคุคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมีหรอื
จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซ่ึงไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการทีจ่ะ
พงึมี ใหป้ระธานทีป่ระชมุออกเสยีงไดเ้พิ่มขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 
การลงมต ิ
 วาระนีต้อ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 : พจิารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 30 ก าหนดวา่ “บรรดาค่าตอบแทน ทีจ่ะจ่ายใหก้รรมการของบริษัทฯ 
ใหเ้ป็นไปตามมติของทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ทีจ่ะก าหนดเป็นคราวๆไป โดยมติดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ” 
  
ความเหน็คณะกรรมการ 
 เพ่ือใหส้อดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะตอ้งปฏิบัติภาระหน้าท่ีท่ี
ก าหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะตอ้งมีความรบัผิดชอบทัง้ทางแพ่งและทางอาญา  หากไม่ไดป้ฏิบตัิ
ตาม นอกจากนี ้กรรมการแต่ละคนตอ้งใหค้วามทุ่มเท รวมทัง้ใหคุ้ณค่า (Value) ท่ีไดร้บัจากการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรก าหนดหลกัเกณฑข์องคา่ตอบแทนกรรมการ โดยแบง่
ออกเป็นสองสว่น ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชุม (Meeting Allowance)  เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุใน
แตล่ะครัง้  โดยใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 
1.1 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ   

ประธานกรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ ชดุตา่งๆ ควรไดร้บัเบีย้ประชมุในอตัราส่วนท่ี
สงูกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอ่ืนๆ โดยควรก าหนดไวเ้ป็นนโยบายท่ีชดัเจนและมีการ
เปิดเผยใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทั่วไป 

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

             1.3 ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ  
ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ ควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะท าใหก้รรมการ
จ ากดัจ านวนบริษัทท่ีจะด ารงต าแหนง่กรรมการเทา่ท่ีมั่นใจว่า จะสามารถอทุิศเวลาในการเขา้
ร่วมประชุมและท าหนา้ท่ีของกรรมการไดอ้ย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมแก่คณะกรรมการบรษิัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพยฯ์และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 
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2. ค่าตอบแทนกรรมการ (Directors' remuneration) เป็นคา่ตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายใหก้ับกรรมการ
ปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกบัมลูคา่ท่ีสรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ เชน่ เงินปันผลท่ีจา่ยใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นตน้  
 
ส าหรบัปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลว้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอตัราเท่ากับปีก่อน
ดงันี ้ คือ 

ค่าเบีย้ประชุม 
บาท/คร้ัง/คน 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
1.ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
   ที่ปรกึษาคณะกรรมการ             

    60,000 60,000 60,000 

2.ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)       

    40,000 
 

40,000 40,000 

3. กรรมการบรษัิท, กรรมการตรวจสอบ     50,000 50,000 50,000 
4. อนกุรรมการชดุยอ่ย(เฉพาะกรรมการภายนอก)                    30,000 30,000 30,000 

และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 แก่กรรมการบรษิัทและกรรมการบรหิาร ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
บาท/คน %เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2563 ปี 2562 
1. กรรมการ  300,000 300,000 - 
2. กรรมการบรหิาร                               300,000 300,000 - 

โดยก าหนดใหจ้า่ยคา่เบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเทา่นัน้  ทัง้นีโ้ดยใหมี้ผลตัง้แต่การประชมุ
ครัง้แรกในปี 2564 ส าหรบัคา่ตอบแทนประจ าปี ใหจ้า่ยเทา่กนัครัง้เดียวจากบญัชีท าการของบรษิัทในวนัท่ี  
1 เมษายน  2564 
ทัง้นี ้ นอกจากค่าตอบแทนกรรมการขา้งตน้แลว้ กรรมการอสิระ และ กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ยงัไดร้บัค่าตอบแทนในสทิธิประโยชนอ์ืน่ๆ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการเขา้สมันาอบรมหลกัสูตรของ IOD และสถาบนัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การลงมต ิ
            ท่ีประชมุตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7: พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ ขอ้ 37 ซึ่งก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ

บรษิัทฯทกุปี ทัง้นีไ้ดม้อบหมายใหผ้า่นการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
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ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบัน  ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ปฎิบตังิานและประสบการณแ์ลว้เห็นวา่มีความเหมาะสม จงึไดใ้หค้วามเห็นชอบเสนอ บรษิัท กรนิทรอ์อดิท 
จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยตอ่ไป นบัเป็นปีท่ี 5 จึงไดน้  าเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ 
เพ่ือขออนุมัติใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชี คือ นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณุรตัน ์หรือ นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ์หรือ 
นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต หรือ นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา หรือ นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา หรือ 
นายมงคล เหล่าวรพงศ ์หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และขออนุมัติ
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 1.75 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 5  และคา่สอบบญัชีประจ าปี
ของบรษิัทยอ่ย จ านวน 1.55 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 5  รวมทัง้เครือ 3.30 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5  
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความ
เห็นชอบและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก  บริษัท 
กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 
 1.  นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7305 เคยไดร้บัการแตง่ตัง้
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ระหวา่ง ปี 2560-2563 โดยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ
บรษิัทฯในปี 2563 หรือ 
 2.  นายจิโรจ  ศริโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5113 เคยไดร้บัการแตง่ตัง้
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ระหวา่ง ปี 2560-2563 หรือ 
 3.  นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4713 เคยไดร้บัการแตง่ตัง้
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย ปี 2563          หรือ 
 4.  นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5897 เคยไดร้บัการแตง่ตัง้
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย ปี 2563                    หรือ 
 5.  นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3675 เสนอช่ือเป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยเป็นปีแรก                      หรือ 
 6.  นายมงคล เหลา่วรพงศ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4722 เสนอช่ือเป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยเป็นปีแรก                     หรือ 
 7.  นางสาวกชมน ซุน่หว้น   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 11536 เสนอช่ือเป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยเป็นปีแรก                              
 โดยผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บรษิัทฯ และงบการเงินรวมของบรษิัทฯ  
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 และแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทยอ่ย (บมจ.
ไทลท์อ้ปอินดสัตรี ้และ บจก.โรแยล เอเซีย บรคิ แอนด ์ไทล)์ ประจ าปี 2564 ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้นายเจษฎา 
หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3759 หรือ นายวรพล วิริยะกลุพงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 
11181 หรือ นายพจน ์อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4891 หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5851 หรือ นายสุพจน ์มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 12794 หรือ 
นางสาวกญัจนว์ารทั ศิกดิศ์รีบวร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 13273 หรือ นายสมชาย เลิศยงยทุธ ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 13314 หรือ นางสาวบงกชรฐั สรวมศิริ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 13512 หรือ 
นายธนาทิตย ์รกัษเ์สถียรภาพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 13646 
 โดยผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บรษิัทยอ่ย และ ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ดงันี ้  
 

ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรบับริการอืน่ (non-audit-fee) จากส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูส้อบบญัชแีละส านกังานทีผู่ส้อบบญัชสีงักดัในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
ส่วนไดเ้สยีกบับรษิัท / บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

 
ประวัตผู้ิสอบบัญช ี

 ช่ือผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณด์้านการสอบบัญชี 

1 นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7305 

-ปรญิญาโทบญัชี   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-บญัชีบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  
กลุม่บรษัิท บางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่บรษัิท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง  
กลุม่บรษัิท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มการค้าและค้าปลีก 
กลุม่บรษัิท เจมารท์ จ  ากดั (มหาชน) 

2 นายจิโรจ  ศิรโิรโรจน ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5113 

-นิติศาสตรบ์ณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-บญัชีมหาบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  
กลุม่บรษัิท ยซูิตี ้จ  ากดั(มหาชน) 
กลุม่บรษัิท เสนา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง  
บรษัิท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

คา่สอบบญัชี (บาท / ปี) เสนอปี 2564* ปี 2563 %เพิ่ม(ลด) 
บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ 1,750,000 1,838,000 (5%) 
บมจ.ไทล ์ทอ้ป อินดสัตรี ้: บรษัิทยอ่ย 530,000 557,000 (5%) 
บมจ. โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม : บรษัิทยอ่ย 990,000 1,040,000 (5%) 
บจก. โรแยล เอเซีย บรคิ แอนด ์ไทล ์: บรษัิทยอ่ยของ RCI 30,000 31,000 (3%) 
คา่บรกิารอื่น ไมม่ี ไมม่ี - 

รวมค่าสอบบัญช ี 3,300,000 3,466,000 (5%) 
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-บญัชีบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

กลุ่มพลังงาน 
บรษัิท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ  ากดั(มหาชน) 

3 นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4713 

-บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
-บญัชีบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  
กลุม่บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มยานยนต ์
บรษัิท คาวาซากิ มอเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรส(์ประเทศ
ไทย)จ ากดั 
กลุ่มสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
กลุ่มอุตสาหกรรม 
กลุม่บรษัิท ซีพีพีซี จ  ากดั(มหาชน) 
กลุม่บรษัิท หอ้งเย็น โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั
(มหาชน) 
บรษัิท บางกอก เทเลคอม จ ากดั 
บรษัิท เอ็นไวรอนเม็นทพ์ลัพ ์แอนด ์เปเปอร ์จ  ากดั 

4 นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5897 

-บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต         สาขา
การบรหิารการเงินสถาบนับณัฑิต
พฒันาบรหิารศาสตร ์  
-บญัชีบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 
บรษัิท พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล เทรดดิง้ จ  ากดั
(มหาชน) 
กลุ่มเทคโนโลยี 
บรษัิท มิตซชูิตะ อิเลคทรคิ(ประเทศไทย)จ ากดั 
กลุ่มยานยนต ์
บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จ ากดั 

5 นายโกมินทร ์ ลิน้ปราชญา 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3675 

-ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูทางการ
สอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กลุ่มอุตสาหกรรม 
บรษัิท อตุสาหกรรมวิวฒัน ์จ ากดั 
บรษัิท บีเอเอสเอฟ ไทย จ ากดั 
บรษัิท สยามคราฟท ์จ ากดั(มหาชน) 
บรษัิท อีโนเว ่รบัเบอร ์จ  ากดั 
บรษัิท กระดาษไทย จ ากดั 
บรษัิท รวมเกษตรกร จ ากดั 

6 นายมงคล เหลา่วรพงศ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4722 

-ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต บรหิารธุรกิจ
(บญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
-บรษัิท อรนิสิร ิแลนด ์จ ากดั(มหาชน) 
-บรษัิท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) 
กลุ่มเทคโนโลยี 
-บรษัิท แอพพลิแคด จ ากดั(มหาชน) 
-บรษัิท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ  ากดั(มหาชน) 

7 นางสาวกชมน ซุน่หว้น 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11536 

-บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 
-กลุม่บรษัิท พี ซี แอล โฮลดิง้ จ  ากดั 
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
-กลุม่บรษัิท เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 
กลุ่มยานยนต ์
-กลุม่บรษัิท โตโยตา้ โบโชค ุจ ากดั 
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การลงมต ิ
 วาระนีต้อ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8: พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 บริษัทฯก าหนดให้วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) 
 

 อนึ่ง หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้รว่มประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 และโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 
2564 ก่อนเวลาสิน้สุดการประชุม และเพ่ือใหท้่านไดร้บัประโยชนส์ูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่ง
ค าถามเก่ียวกับวาระการประชมุในครัง้นีไ้ดล้่วงหนา้ท่ี www.dynastyceramic.com หรือโทรสารหมายเลข 
66(0)276-9913 

หากทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบรษิัท โดยบริษัทขอเสนอรายช่ือกรรมการ
อิสระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี ้ 

1) นายสรุศกัดิ ์โกสิยะจินดา  
2) นายทศพร บรรยงคเ์วทย ์

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว และเพ่ือใหก้าร
ลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้หรือท่านผูร้บัมอบ
ฉันทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมานี ้พรอ้มหลักฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามเอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 8 มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย จกัขอบคณุยิ่ง 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
       บรษิัทไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน)  
        

        
                (นายมารุต  แสงศาสตรา) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 
ส านกังานเลขานกุารบรษิัทฯ 
โทร. 0-276-9275-81 ตอ่ 403 

http://www.dynastyceramic.com/
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หมายเหต ุ: 
1. หากผูถื้อหุน้ไมส่ะดวกมาเขา้รว่มประชมุ สามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานตา่งๆ มาทีบ่รษัิทฯภายในวนัที่ 30 มีนาคม 2564 

ก่อนเวลาสิน้สดุการประชมุ 
2. ผูถื้อหุน้สามารถเรยีกดคู  าบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และ เอกสารประกอบในเว็บไซดข์องบรษัิทฯไดต้ัง้แตว่นัที่ 12 

มีนาคม 2564 
3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีผูต้ิดตามมาดว้ยในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ขอเชิญผูต้ิดตาม ณ สถานที่รบัรองซึง่บรษัิทไดจ้ดัแยกไวต้า่งหาก 

โปรดแสดงเอกสารตอ่ไปนีป้ระกอบการมอบฉันทะ 
 
กรณีบุคคลธรรมดา 

1. หนงัสือมอบฉันทะพรอ้มติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท (บรษัิทฯไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ไวใ้หแ้ลว้) 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

 
กรณีนิติบุคคล 

1. หนงัสือมอบฉันทะพรอ้มติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
2. ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษัิท 

2.1 ส าหรบันิติบคุคลในประเทศ  ส  าเนาหนงัสือรบัรองของบรษัิท อายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่ออกใหโ้ดยส านกังานทะเบียนหุน้สว่น
กระทรวงพาณิชย ์พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี 

2.2 ส าหรบันิติบคุคลตา่งประเทศ ส  าเนาหนงัสือรบัรองของบรษัิท อายไุมเ่กิน 1 ปี พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้
อ  านาจของบรษัิทฯพรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูม้อบฉันทะตามขอ้ 2. และ ผูร้บัมอบฉันทะ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย ล าดับที ่1  

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 30 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. 
    ณ.  หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส านกังานของบรษิัทฯ   

เลขท่ี  37/7 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั   แขวงสามเสนนอก   เขตหว้ยขวาง   กรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เริ่มการประชมุ เวลา 14.00  น. 
นายรุ่งโรจน ์  แสงศาสตรา  ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุ กล่าวเปิดประชมุ และ
แจง้วา่ คณะกรรมการ บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) มีมตเิม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ก าหนดใหมี้
การประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 30 มิถนุายน 2563  เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ 
ก าหนดใหว้นัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

ก่อนเขา้สู่วาระการประชมุ ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า ในการประชมุครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุดว้ยตนเองจ านวน 42 ราย 4,851,612,583 หุน้ โดยการมอบฉันทะจ านวน 51 ราย 1,171,119,701 หุน้ 
รวมทัง้สิน้จ  านวน 93 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้  6,022,732,284  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.4574 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมด เกิน หนึ่งในสาม จงึครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ   
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ บริษัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องท่ีเห็นสมควรบรรจเุป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ส่งค  าถามท่ีเก่ียวกับวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือสง่ค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 
ประธานฯ แนะน ากรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้คือ 

1. นายรุง่โรจน ์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
2. พลเอกยทุธศกัดิ ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
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3. นายศริพิงษ ์ ทิณรตัน ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4.. นายทศพร บรรยงคเ์วทย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

    (ซึ่งไดร้บัการมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย) 

5. นายสรุศกัดิ ์ โกสิยะจินดา 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
(ซึ่งไดร้บัการมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย) 

6. นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา กรรมการและเลขานกุารบรษิัทฯ 
7. นายชยัสิทธ์ิ วิรยิะเมตตากลุ กรรมการ 
8. นายสวุิทย ์ สมานพนัธช์ยั กรรมการ 
9. นายมนตร์กั แสงศาสตรา ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

10. นายมารุต แสงศาสตรา 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาดและการขาย และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

11. นายจารุวตัร ไตรถวิล ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและ 
   ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการผลิต 

กรรมการเขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 
 
ผูส้อบบญัชีของบรษิัท จาก บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั ไดแ้ก่ คณุกรรณิการ ์ วิภาณุรตัน ์

  
และบรษิัทฯ ไดม้อบหมายให ้นายสรุศกัดิ ์ โกสิยะจินดา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเขา้ประชมุใน
ครัง้นีด้ว้ย และเป็นผูมี้ประสบการณด์า้นกฎหมาย รว่มเป็นตวัแทนการนบัคะแนนเสียงและดแูลการประชมุให้
เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทยใหเ้ขา้รว่มประชมุและสงัเกตการณก์าร
ประชมุจ านวน 1 คน ไดแ้ก่  คณุ ปวีณา โวหาร 

ประธานฯ  เพ่ือความเรียบรอ้ยในการประชมุครัง้นีข้อมอบหมายใหก้รรมการบรหิารและเลขานกุารบรษิัท
คณุคทัลียา แสงศาสตรา เป็นผูชี้แ้จงมาตรการและแนวปฏิบตัใินการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายใต้
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 และ วิธีปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนและการนบั
คะแนนเสียงส าหรบัการพิจารณาในแตล่ะวาระ 

คุณคัทลียา  แจง้ตอ่ท่ีประชมุว่า ในการประชมุวนันีบ้ริษัทฯไดเ้พิ่มมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (CIVID-19) ตามแนวปฏิบตัิของ
กรมควบคมุโรค ดงัท่ีทา่นผา่นจดุคดักรอง ก่อนเขา้ในบรเิวณสถานท่ีจดัประชมุมาแลว้ ซึ่งหากพบผูมี้อาการ
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ท่ีอาจสงสยัวา่จะติดเชือ้ COVID-19 หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บรษัิทฯ ขอจ ากดัสิทธ์ิไม่อนญุาต
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีความเส่ียงดงักลา่วเขา้หอ้งประชมุ 

1.บรษิัทฯ จดัท่ีนั่งในหอ้งประชมุโดยมีระยะหา่งระหวา่งเกา้อี ้ 
2.บริษัทฯ ด าเนินการท าความสะอาดสถานท่ีจดัประชุมดว้ยน า้ยาท าความสะอาดก่อนเริ่มการ

ประชมุ และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุสวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาการประชมุ 
3.บรษิัทฯ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุถามค าถามโดยเขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษรและสง่ท่ีจดุลงทะเบียน  

หรือสง่ในหอ้งประชมุ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน  
4.จะจดัการประชมุใหก้ระชบัภายในเวลา 2 ชั่วโมง 
และแจง้ตอ่ท่ีประชมุว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 เสียง  
ผูถื้อหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด

ทางหนึ่งเทา่นัน้ 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย  โดยใชว้ิธีการชูมือ การใหน้ับหนึ่งหุน้เป็นหนึ่ง

เสียง ในกรณีมอบฉนัทะผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่
เห็นชอบ หรือ งดออกเสียงหรือไม ่ถา้มีผูไ้มเ่ห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอใหย้กมือขึน้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บ
บตัรลงคะแนน   

ถา้ไม่มีผูไ้ม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนัน้ๆว่า ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติ
เป็นเอกฉนัทร์บัรองหรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  

3. ผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ประชมุแทนผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียง
มาในหนังสือมอบฉันทะไวแ้ล้วนัน้  บริษัทฯไดบ้ันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตัง้แต่ผู้ร ับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเขา้ประชมุ คะแนนเสียงท่ีตรวจนบัไดใ้นแตล่ะวาระการประชมุจะปรากฏบนจอใหเ้ห็น   

เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษัทฯไดน้  าระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการนบัคะแนนเสียง ซึ่ง
จะช่วยใหข้ัน้ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้  โดยในการลงคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และสง่มอบ
บตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนเสียงตอ่ไป  ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่ตอ้ง
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 

ในการนบัคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง และจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระนัน้ 
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ส าหรบัวาระท่ี 6 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
เสียง ไมว่า่จะเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัท
เพ่ือนบัคะแนนเสียงตอ่ไป ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่ งดออกเสียง 

มติของท่ีประชุม จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

 วาระท่ีตอ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6 และ 8  

 วาระท่ีตอ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ไดแ้ก่ วาระท่ี 7 

 
คุณคัทลียา  สอบถามท่ีประชมุวา่มีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม ่หากท่ีประชมุไมมี่ผูใ้ดคดัคา้น ประธานฯ 
จงึด  าเนินการเริ่มประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  และหากทา่นผูถื้อหุน้มีค  าถามท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีก าลงั
พิจารณาขอใหย้กมือสอบถามได ้  หากมีค าถามอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหร้วบรวม
ค าถามไปไวใ้นวาระอ่ืนๆ   

 
จากนัน้จงึเริ่มตามวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

 
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
15 ตุลาคม 2562 
 
ประธานฯ  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกคนล่วงหนา้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 1 รวมทัง้ไดน้  า
เผยแพรไ่วใ้น website ของบริษัทแลว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลว้เห็นวา่ มีการบนัทึกรายงาน
ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุตามท่ีเสนอ  
 
จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด และเม่ือไมมี่ขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเตมิ  
 
ประธานฯ จงึขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชมุ
เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562   
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ประธานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ียงัไมไ่ดล้งคะแนน ไดมี้การลงคะแนนเพิ่มเตมิในบตัรลงคะแนน โดยวาระนีต้อ้ง
ไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมตเิอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 ดงันี ้

เห็นดว้ย 6,022,891,284 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,022,891,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที่ประธานฯไดแ้จง้จ านวนหุน้ ไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 1 รายเป็นจ านวน 
159,000 หุ้น ดังนั้น จ านวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งสิน้ 94 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิน้ 
6,022,891,284 หุน้ และบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที่ 1 
เพิ่มขึน้ 

 

วาระที ่2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2562 ในเลม่ท่ีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี  ้

ประธานฯ  ได้รายงานสรุปให้ท่ีประชุมรับทราบโดยได้น าเสนอเป็นสไลด ์ Presentation แสดงผล
ประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระส าคญัสรุปไดต้ามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจ าปี โดยสรุป
คือ   ในช่วงปีท่ีผ่านมา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงตกต ่าเน่ืองจากปีก่อน อันเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน่ 

 เศรษฐกิจโลก ยงัคงอ่อนแอ เน่ืองจากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกาและจีน 
สง่ผลไปยงัอีกหลายประเทศในโลกท่ีตอ้งประสบกบัสภาวะฝืดเคือง เศรษฐกิจไมข่ยาย
ตวับางประเทศถึงกบัถดถอย ไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้มลูคา่ส่งออก
ลดต ่าลงแบบน่าใจหายถึงกบัติดลบในบางเดือน โรงงานอตุสาหกรรมหลายแห่งตอ้ง
ปิดตวัลงและหลายแห่งตอ้งลดเวลาการท างาน มีแรงงานตกงานเป็นจ านวนมาก 
ประชาชนมีรายไดล้ดลง สิ่งต่างๆเหล่านีมี้ผลใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมไม่ขยายตวัเพราะ
ก าลงัซือ้ลดลง 

 เกิดอุทกภัยขึน้ในภาคอีสานและภาคใต ้ยังส่งผลใหพื้ชผลทางการเกษตรเสียหาย
หลายหม่ืนไร่ ทัง้ยงัเกิดสภาวะแหง้แลง้ ขาดน า้มาบ ารุงรกัษาพืชผลทางการเกษตร 
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เป็นเหตใุหแ้รงงานดา้นเกษตรกรรมมีรายไดล้ดลง บางกลุม่ถึงกบัขาดทนุและมีหนีส้ิน
เพิ่มมากขึน้ ก าลงัซือ้ลดนอ้ยลง 

 การเมืองยงัคงไม่สงบมีความขดัแยง้กันอยู่ตลอดเวลา นกัการเมืองแทบไม่มีเวลาใน
การบรหิารประเทศ เพราะตอ้งคอยมาปอ้งกนัตนเอง ขาดความความมั่นคง ประชาชน
ไมมี่ความมั่นใจในอาชีพและรายไดใ้นอนาคต 

 แรงงานระดบักลาง เช่น พนักงานออฟฟิศ ธนาคารและส่ือต่างๆ เริ่มทยอยตกงาน  
สว่นหนึ่งจากการมีนวตักรรมและพฒันาการทางเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานเป็นการ
ซ า้เติมเศรษฐกิจให้แย่ลงไปอีก ทัง้นีเ้ป็นเพราะธุรกิจประเภท SME เกิดสภาวะเลิก
กิจการหลายแหง่ ธนาคารไดต้ัง้ส  ารองหนีส้ญูกบัธุรกิจ SME นีเ้ป็นจ านวนมาก รายได้
ของคนระดบักลางเริ่มลดลง 

 
จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด  

คณุวรพจน ์ เกตอุรา่ม: ผูถื้อหุน้ รายไดค้า่เชา่คาดวา่ในปี 2563 จะคิดเป็นก่ี % ของรายไดท้ัง้ปี 
หรือ คาดวา่จะมีรายไดค้า่เช่าก่ีบาท และ คาดวา่อีก 3 ปี
ขา้งหนา้จะเติบโตเป็นเท่าไร 

ประธานฯ ประมาณไตรมาสละ 12 ลา้นบาท คาดทัง้ปี ประมาณ 50 ลา้น
บาท ในช่วงท่ีผา่นมาไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิท19  
จงึท าใหผู้เ้ชา่ชะลอการท าสญัญาไป และคาดวา่อีก 3 ปี
ขา้งหนา้รายไดค้า่เชา่จะเติบโต ประมาณ 2.5 เทา่จากปัจจบุนั 

 
คณุวรพจน ์ เกตอุรา่ม: ผูถื้อหุน้ จากผลประกอบการตัง้แตปี่ 2558 ถึงปี 2562 ก าไรลดลงมา

เรื่อยๆ จาก 1,372 ลา้นบาท จนเหลือ 973 ลา้นบาท ทางบรษิัทฯ 
คาดการณว์า่อนาคตจะเป็นอยา่งไรและเพราะเหตใุด 

 
ประธานฯ ท่ีผา่นมาเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ มีการแขง่ขนัสงู โดยบริษัทฯ 

คาดวา่ธุรกิจจะตอ้งดีขึน้ คูแ่ขง่ในประเทศออ่นแรงปีนีดี้กวา่ปีท่ี
แลว้ บริษัทฯสามารถผลิตแข่งกบักระเบือ้งน าเขา้ เน่ืองจาก
สถานการณโ์ควิท19  มีการชะลอน าเขา้กระเบือ้งลดลงประมาณ 
20% จากปีก่อน 

คณุศกัดา : ผูถื้อหุน้ ชว่งโควิด กระเบือ้งจากจีนน าเขา้ไทยไมไ่ด ้สง่ผลบวกตอ่ DCC 
ดว้ยใชห่รือไม่ 
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ประธานฯ กระเบือ้งน าเขา้ลดลง 20% เป็นโอกาสท่ีเราจะขายไดม้ากขึน้ 
คณุศกัดา : ผูถื้อหุน้ ธุรกิจภาคอสงัหารมิทรพัยช์ะลอตวั จะมีผลท าใหย้อดขายและ

ก าไรลดลงดว้ยหรือไม่ 
ประธานฯ ลกูคา้ของเราสว่นใหญ่ เป็นรายยอ่ยและเป็นตลาดซอ่มแซม 

สงัเกตไดจ้ากจ านวนยอดบลิขายในแตล่ะวนั เชน่ ปีท่ีแลว้ตอ่วนั
มีบลิท่ีเปิด 6 พนักว่าบลิ ในปีนี ้เพิ่มเป็น 8 พนักวา่บลิ  

คณุศกัดิช์าต ิ งามลว้น: ผูถื้อหุน้ ในตา่งประเทศมีขา่วการติดเชือ้โควิดในโรงงานเป๊บซ่ี อยาก
ทราบว่าในโรงงานผลิตมีมาตรการปอ้งกนัหรือแผนรบัมือ
อยา่งไรบา้งหากเกิดการติดเชือ้ในโรงงาน 

ประธานฯ ทกุโรงงานของเรามีมาตรการปอ้งกนั เชน่ มีเจลลา้งมือหลายจดุ, 
ใสห่นา้กากอนามยั , มีการวดัอณุหภมูิก่อนเขา้ท างาน รวมทัง้
หา้มบคุคลภายนอกเขา้บรเิวณโรงงาน  

คณุภมูิ เย็นบ ารุง: ผูถื้อหุน้ แนวโนม้ภาคอสงัหารมิทรพัย ์เป็นอยา่งไรและจะมีผลกระทบตอ่
บรษิัทฯอยา่งไรบา้ง 

ประธานฯ กลุม่ลกัษณะแนวตัง้ พวกคอนโดฯ ส่วนมากจะซือ้เก็งก าไร ไม่
นา่จะไปไดต้อ่ ส าหรบักระเบือ้งเป็นสินคา้หนกั พวกคอนโดฯไม่
คอ่ยนิยม จะไปใชเ้ป็นผลิตภณัฑพ์วกลามิเนต มากกวา่ 

คณุศกัดา : ผูถื้อหุน้ 1. ตน้ทนุเชือ้เพลิงเผากระเบือ้งลดลง คาดปีนีจ้ะท าใหค้า่ใชจ้า่ย
เชือ้เพลิงลดลงก่ี% 

 2. รายไดก้ระเบือ้ง 60x60 cm. ปีนีค้าดวา่จะมีสดัส่วนรายไดก่ี้% 
และปีหนา้เป็นก่ี% 

ประธานฯ 1.ตน้ทนุเชือ้เพลิง (คา่ก๊าซ) คดิเป็น 22% ของตน้ทนุผลิต  ณ 
ปัจจบุนัคา่ก๊าซลดลง 20% จากปีก่อน 
2. ยอดขายกระเบือ้ง 60x60 cm. เพิ่มจากปีก่อนรอ้ยละ 40% 
เน่ืองจากแนวโนม้ความนิยมของผูบ้รโิภคเปล่ียนจากกระเบือ้ง
ขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่มากขึน้ 

 
เม่ือไมมี่ค าถาม เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง  ประธานฯจงึ

กลา่วสรุปผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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วาระที ่3 : พจิารณาและอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  

ประธานฯ  แจง้ว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2562 ไดผ้่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและไดผ้่านการตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  
แลว้  รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562  

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 
2562 ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯแลว้ 
โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ว่ามีความ
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่ วไป ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ (ดสูไลดป์ระกอบ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 8,721.9 9,076.5 
หนีส้ินรวม (ลา้นบาท) 5,202.9 5,663.3 
รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 8,117.6 8,117.4 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท (ลา้นบาท) 972.8 962.5 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.139 0.138 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด  
และเม่ือไมมี่ขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ  
 
ประธานฯ จงึขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็และงบกระแสเงิน
สดของบรษิัทฯประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประธานฯขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ียงัไมไ่ดล้งคะแนน ไดมี้
การลงคะแนนเพิ่มเตมิในบตัรลงคะแนน โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมตเิอกฉนัทอ์นมุตังิบดลุ และงบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด
ของบรษิัทฯ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
เห็นดว้ย 6,022,922,284 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,022,922,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระท่ี 2 เสรจ็สิน้แลว้ ไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 3 รายเป็น
จ านวน 31,000 หุน้ ดังนัน้ จ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทัง้สิน้ 97 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 
6,022,922,284 หุน้ และบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที่ 3 
เพิ่มขึน้ 

 
วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 และ
รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2562 
 
ประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่ ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษิัทฯ ก าหนดใหบ้รษิัทฯ จา่ยเงินปันผลไม่ต  ่า
กวา่รอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดร้วมทัง้เครือ (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบกบังบ
การเงินเฉพาะของ บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) ในงวดเดียวกนัตอ้งไมมี่ยอดขาดทนุสทุธิ และ
มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจา่ยเงินปันผลได ้โดยพิจารณาถึงแผนการลงทนุในอนาคตของโครงการตา่งๆ
ของบรษิัทฯในอนาคตดว้ย  
 จากสภาพคลอ่งทางการเงินมีเพียงพอส าหรบัโครงการลงทนุในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแลว้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถจา่ยเงินปันผลส าหรบัรอบปีบญัชี 2562 ได ้ 

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลประกอบการของบริษัท 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากบริษัทฯได ้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมส าหรบัผล
การด าเนินงานในปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.1044 บาท โดยบรษิัทฯไดจ้า่ยเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผล
การด าเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2562 เป็นเงินสดไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.0774 บาท เป็นเงินรวม 559.72 
ลา้นบาท และจา่ยเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของไตรมาส 4 ปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.027 บาทเป็นจ านวนเงินท่ีจ่ายในงวดสุดทา้ยรวม 195.25  ลา้นบาทรวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายส าหรบัผล
การด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 ไปแลว้ เป็น
จ านวนเงินรวม 754.96 ลา้นบาทซึ่งเป็นการจา่ยจากก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คดิเป็นอตัรา
การจ่ายปันผลรอ้ยละ 75 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทฯก าหนดไวไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 70 



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 26 ของ 66 หนา้ 
 

ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดต้ามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทยอ่ย (Consolidated) จากจ านวนหุน้
ท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 

ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 40 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บรษิัทฯ มีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเชน่นัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุคราวตอ่ไป  

และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้ 4 ครัง้
ดงักลา่ว  

โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชมุหนา้ 4 (ดู
ในจอภาพ) 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
6. ก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 973 979 1,117 
7. จ านวนหุน้ช  าระแลว้ (ลา้นหุน้) 7,231 6,528 6,528 
8. เงินปันผลตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้)    

       3.1 ระหวา่งรอบปีบญัชี    
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 1 0.0324 0.033 0.040 
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 2 0.023 0.029 0.037 
             ปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 3 0.022 0.027 0.028 
      3.2 จา่ยในปีปันผลงวด ไตรมาส 4 0.027 0.027 0.023 
                      รวมปันผลจา่ยทัง้ปี 0.1044 0.116 0.128 

9. รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 755 757 836 
10. อตัราการจา่ยเงินปันผลรอ้ยละ 78 77 75 

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุสอบถามเก่ียวกบัการงดจา่ยเงินปันผลเพิ่มเตมิส าหรบัผลประกอบการ 
ปี 2562 และรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ท่ีผา่นมา 

เม่ือไมมี่ผูใ้ดซกัถาม 
ประธานฯ จงึเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจา่ยเงินปันผลเพิ่มเตมิส าหรบัผลประกอบการ ปี 
2562 และรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง
ใหย้กมือขึน้  

หากไมมี่ผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
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ประธานฯ  จงึกลา่วขอใหล้งคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

และเม่ือคะแนนขึน้บนจอแลว้ 
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท ์อนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลประกอบการของบริษัท 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากบริษัทได ้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมส าหรบัผล
การด าเนินงานในปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.1044 บาท โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผล
การด าเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2562 เป็นเงินสดไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.0774 บาท เป็นเงินรวม 559.72 
ลา้นบาท และจา่ยเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของไตรมาส 4 ปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.027 บาทเป็นจ านวนเงินท่ีจ่ายในงวดสุดทา้ยรวม 195.25  ลา้นบาทรวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายส าหรบัผล
การด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไปแลว้ เป็น
จ านวนเงินรวม 754.96 ลา้นบาทซึ่งเป็นการจา่ยจากก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คดิเป็นอตัรา
การจ่ายปันผลรอ้ยละ 75 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทฯก าหนดไวไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 70 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดต้ามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทยอ่ย (Consolidated) จากจ านวนหุน้
ท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 6,022,922,284 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,022,922,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่5  : พจิารณาอนุมัตจัิดสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ ขอ้ 41 ก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

โดยขอเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 
เป็นเงินเท่ากับ 7,034,326.57 บาท (เดิมมีจ านวน 65,280,000.00 บาท รวมเป็น 72,314,326.57 บาท) 
เต็มจ านวนทนุส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบริษัทท่ีออกและเรียกช าระแลว้ (ทนุจด
ทะเบียนบรษิัทท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 723,143,265.70 บาท)  



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 28 ของ 66 หนา้ 
 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุสอบถามเก่ียวกบัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 
เม่ือไมมี่ผูใ้ดซกัถาม 

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนุมตัิจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 โดยขอใหผู้้
ถือหุน้ท่ีไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหย้กมือขึน้ หากไมมี่ผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
 
ประธานฯ  จงึกลา่วขอใหล้งคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

และเม่ือคะแนนขึน้บนจอแลว้ 
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 เป็นเงิน
เทา่กบั 7,034,326.57 บาท (เดมิมีจ านวน 65,280,000.00 บาท รวมเป็น 72,314,326.57 บาท) เตม็จ านวน
ทุนส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทท่ีออกและเรียกช าระแลว้ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้
เห็นดว้ย 6,022,924,284 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,022,924,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระท่ี 4 เสรจ็สิน้แลว้ ไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 1 รายเป็น
จ านวน 2,000 หุ้น ดังนั้น จ านวนผู้ถือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมจึงมีจ านวนทั้งสิน้ 98 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 
6,022,924,284 หุน้ และบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที่ 5 
เพิ่มขึน้ 

 
วาระที ่ 6:  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ   
ประธานฯ   อา้งถึงขอ้บงัคบัของบรษิัทฯขอ้ 16  ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ทกุปีท่ีมีการ
ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม่ก็ได ้  
โดยในปีนีมี้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี.้- 

1.นายชยัสิทธ์ิ วิรยิะเมตตากลุ กรรมการ 
2.นายศริพิงษ ์ทิณรตัน ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.นายทศพร บรรยงคเ์วทย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4.นายมนตร์กั แสงศาสตรา กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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บริษัทฯไดป้ระกาศในเว็บไซดข์องบริษัทและระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการเป็น
การลว่งหนา้ระหวา่งเดือนตลุาคม ถึงเดือน ธนัวาคม 2562 เม่ือครบก าหนด ปรากฏวา่ไมมี่การเสนอรายช่ือ
กรรมการ 

ในปี 2563 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย นาย
ชยัสิทธ์ิ วิรยิะเมตตากลุ  นายศริพิงษ ์ทิณรตัน ์นายทศพร  บรรยงคเ์วทยแ์ละ นายมนตร์กั แสงศาสตรา        

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนต์รัก แสงศาสตรา        
กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในวาระการพิจารณาครัง้นี)้  ไดพ้ิจารณารายช่ือบุคคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอ
จ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบุคคล
อยา่งละเอียดรอบคอบ และมีมตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการราย
เดิม 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล  นายศิริพงษ ์ทิณรตัน ์นายทศพร  บรรยงคเ์วทยแ์ละ นาย
มนตร์กั แสงศาสตรา   กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในดา้น
การบริหาร มีประสบการณใ์นดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผูมี้
คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย และไดป้ฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา  

 
ทัง้นีไ้ดแ้นบประวตัขิองกรรมการทัง้ 4  ท่านมาพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุดว้ยแลว้ (หนา้ท่ี  29-34 )  
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุสอบถามเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

เม่ือไมมี่ผูใ้ดซกัถาม 
 
ประธานฯ แจง้ท่ีประชมุวา่จะขอใหพ้ิจารณาเป็นรายบคุคลตามล าดบั ดงันี ้
6.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ 
โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
เห็นดว้ย 5,990,907,688 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4021 
ไมเ่ห็นดว้ย 36,040,496 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.5979 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,026,948,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 30 ของ 66 หนา้ 
 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระท่ี 5 เสรจ็สิน้แลว้ ไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 3 รายเป็น
จ านวน 4,023,900 หุน้ ดงันัน้ จ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมจึงมีจ านวนทัง้สิน้ 101 ราย และรวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 
6,026,948,184 หุน้ และบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที่ 6 
เพิ่มขึน้ 

 
6.2 นายศิริพงษ ์ทิณรัตน:์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 6,026,926,684 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9997 
ไมเ่ห็นดว้ย 21,500 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,026,948,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
6.3 นายทศพร บรรยงคเ์วทย:์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 6,026,926,684 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9997 
ไมเ่ห็นดว้ย 21,500 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,026,948,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
6.4 นายมนตรั์ก แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายพัฒนาธุรกิจ 
โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมาก ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 5,583,524,029 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 92.6427 
ไมเ่ห็นดว้ย 443,424,155 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 7.3573 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,026,948,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมตดิงันี ้
มตทิีป่ระชุม :  ท่ีประชมุโดยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ใหแ้ตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 20 
เมษายน 2563 
 
วาระที ่7:พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษัทฯ 
 
ประธานฯ  แจง้วา่ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 30 ก าหนดวา่บรรดาคา่ตอบแทน ท่ีจะจา่ยใหก้รรมการของ
บรษิัทฯ  ใหเ้ป็นไปตามมตขิองท่ีประชมุผูถื้อหุน้ท่ีจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป  โดยมติดงักลา่วจะตอ้งไดร้บั
คะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯไดผ้่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอตุสาหกรรม จากขอ้มลูของ
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยร์วมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเตบิโตทางผลก าไรของบรษิัท  

ส าหรบัปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลว้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน  เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท ในอตัราดงันี ้ คือ 

ค่าเบีย้ประชุม 
บาท/คร้ัง/คน %เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) ปี 2563 ปี 2562 
1. คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการ,ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ              

60,000 60,000 - 

2. คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน, 
   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง(เฉพาะกรรมการ
ภายนอก)       

40,000 40,000 - 

3. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบรษัิท, กรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 - 
4. คา่เบีย้ประชมุอนกุรรมการชดุยอ่ย(เฉพาะกรรมการ
ภายนอก)                

30,000 30,000 - 

 
และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 แก่กรรมการบรษิัทและกรรมการบรหิาร ดงันี ้

ค่าตอบแทนประจ าปี 
บาท/คน %เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2562 ปี 2561 
1. คา่ตอบแทนประจ าปีกรรมการ  300,000 300,000 - 
2. คา่ตอบแทนประจ าปีกรรมการบรหิาร  300,000 300,000 - 
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โดยก าหนดใหจ้่ายค่าเบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเท่านัน้  ทัง้นีโ้ดยใหมี้ผลตัง้แต่
การประชุมครัง้แรกในปี 2563 ส  าหรบัค่าตอบแทนประจ าปีใหจ้่ายเท่ากันครัง้เดียวจากบญัชีท าการของ
บรษิัทในวนัท่ี 1 กรกฎาคม  2563 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุสอบถามเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทน
ประจ าปีของกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือไมมี่ผูใ้ดซกัถาม 
ประธานฯ  ถามท่ีประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไมเ่ห็นดว้ยหรือไม่ โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออก
เสียงใหย้กมือขึน้ 
 
ประธานฯ  จงึกลา่วขอใหล้งคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
 

เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น 
 
ประธานฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
มติที่ประชุม : ท่ีประชมุโดยเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  
อนมุตัคิา่เบีย้ประชมุ ประจ าปี 2563 และคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 ส  าหรบักรรมการและกรรมการ บรหิาร
ของบรษิัท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 6,026,926,684 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9997 
ไมเ่ห็นดว้ย 21,500 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,026,948,184 เสียง คิดเป็นร้อย

ละ 
100.000 

 
วาระที ่ 8:  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี  2563 
ประธานฯ แจง้ว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ 2535 และตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ทกุปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชีรายปัจจุบนั นบัเป็นปีท่ี 4 ซึ่งพิจารณาจาก
ผลการปฎิบัติงานและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงไดใ้ห้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท 
กรินทรอ์อดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยตอ่ไป และขออนมุตัิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
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เฉพาะบริษัทฯ จ านวน 1.84 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5  และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อย จ านวน 
1.63 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5  รวมทัง้เครือ 3.47 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 ดงัมีรายช่ือผูส้อบบญัชี
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3759 เคยไดร้บัการแตง่ตัง้
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย ระหวา่ง ปี 2560-2562 โดยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ
บรษิัท ในปี 2560-2562               หรือ 
 2.  นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7305 เคยไดร้บัการแตง่ตัง้
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย ระหวา่ง ปี 2560-2562 หรือ 
 3.  นายจิโรจ ศริโิรโรจน ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5113 เคยไดร้บัการแตง่ตัง้
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย ระหวา่ง ปี 2560-2562 หรือ 
 4.  นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4713 เสนอช่ือเป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นปีแรก           หรือ 
 5.  นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5897 เสนอช่ือเป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นปีแรก 
โดยผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  และ
งบการเงินรวมของบรษิัท 

และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด ตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2563 นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3675 และ/หรือ นาย
วิเชียร ปรุงพาณิช ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5851 และ/หรือ และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 11536 และ/
หรือ นายสพุจน ์มหนัตชยัสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 12794 และ/หรือ นางสาวกญัจนว์ารทั ศกิดิศ์รี
บวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 13273 อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี  2563 มี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในจอภาพ ดงันี ้
ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจ าปี) 

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี) เสนอปี 2563 ปี 2562 %เพิ่ม(ลด) 
บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ 1,838,000 1,750,000 5.0% 
บมจ.ไทล ์ทอ้ป อินดสัตรี ้: บรษัิทยอ่ย 557,000 530,000 5.1% 
บมจ. โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม : บรษัิทยอ่ย 1,040,000 990,000 5.1% 
บจก. โรแยล เอเซีย บรคิ แอนด ์ไทล ์: บรษัิทยอ่ยของ RCI 31,000 30,000 3.3% 
คา่บรกิารอื่น ไมม่ี ไมม่ี - 
รวมคา่สอบบญัชี 3,466,000 3,300,000 5.0% 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรบับริการอื่น (non-audit fee) จากส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคล
หรอืกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีทีผ่า่นมา 
ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุวา่จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ 
หากไมมี่ผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  
 
ประธานฯ  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2563  โดยในวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และยงัไม่ได้
ส่งบตัรลงคะแนนช่วยกรุณากรอกบตัรลงคะแนนและโปรดยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บบตัรเพ่ือนบัคะแนน
ดว้ย 
 
ประธานฯ  จึงกล่าวขอใหล้งคะแนนในบตัร โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯ หลงัตรวจนบัคะแนนเสรจ็ จงึกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน อนมุตัใิหแ้ตง่ตัง้ นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์หรือ นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์หรือ 
นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ์หรือ นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต หรือ นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยุธยาจาก บริษัท 
กรนิทร ์ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ  
 

และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด ตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทยอ่ย (บมจ.ไทลท์อ้ปฯ) ประจ าปี 2563 นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3675 
และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5851 และ/หรือ และ/หรือ นายมงคล เหล่าว
รพงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 
11536 และ/หรือ นายสพุจน ์มหนัตชยัสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 12794 และ/หรือ นางสาวกญัจน์
วารทั ศิกดิ์ศรีบวร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 13273  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 
1.84 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5  และค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อย จ านวน 1.63 ลา้นบาทเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 5  รวมทัง้เครือ 3.47 ลา้นบาท ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นดว้ย 6,026,915,084 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9994 
ไมเ่ห็นดว้ย 33,100 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0005 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 6,026,948,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่ 9:   พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ  
 ไมมี่ 
 
ประธานฯ ไดแ้จง้ตอ่ท่ีประชมุฯ วา่ไดด้  าเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแลว้ จงึใหผู้ถื้อหุน้เสนอหรือ
สอบถามเรื่องอ่ืน ๆ ได ้ 
 
และมีผูส้อบถาม โดยมีค าถามและค าตอบ ดงันี ้
 
คณุปวีณา  โวหาร  
ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย อยากทราบกลยทุธใ์นครึง่ปีหลงั 2563 
ประธานฯ                                                            เรื่องกลยทุธ ์ขอไม่ตอบในเรื่องนี ้เพราะถือวา่เป็นขอ้มลู 
                                                                           ภายใน ซึ่งตอ้งปรบัเปล่ียนไปตามสถานการณ ์
 
คณุสมเกียรต ิแซ่ตัง้                                             ในปี 2563 การประกอบธุรกิจมีความเส่ียงอะไรบา้ง 
ประธานฯ                                                            ถือวา่ปีนีเ้ป็นปีท่ีดีท่ีเราจะฟ้ืนขึน้มา ซึ่งในชว่งท่ี รา้นคา้  
                                                                          Modern Trade ตอ้งปิดจากสถานการณโ์ควิด แตท่ี่ 
                                                                          สาขาของเราไมไ่ดปิ้ดจงึท าใหเ้ราเพิ่มยอดขายไดดี้ขึน้ 
                                                                          มาก 
 
คณุศกัดา : ผูถื้อหุน้                                             สืบเน่ืองจากราคาหุน้ Dilute ลงมากกวา่ 10% จากการ 
                                                                         ใชส้ิทธิ Warrant บรษิัทฯมีแผนธุรกิจอยา่งไรท่ีจะท าใหมี้ 
                                                                          ก าไรเตบิโตมากกวา่ราคาหุน้ท่ี Dilute ลงมา 
ประธานฯ                                                           ค  าตอบจากผลการด าเนินงานของไตรมาสท่ี 1 ปีนี ้ท่ีมี 
                                                                         ก าไรมากกวา่ปีท่ีแลว้ 
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คณุศกัดา : ผูถื้อหุน้                                             1.ก าไรสทุธิของกระเบือ้ง 60x60 cm. หรือ 80x80 cm.  
                                                                          ดีกว่ากระเบือ้งขนาดเล็กหรือไม่ 
                                                                          2.โรงงานท่ีผลิตกระเบือ้งขนาดใหญ่มากจากโรงงาน  
                                                                          RCI เป็นหลกัหรือไม่ 
                                                                          3. มีแผนขยายโรงงาน RCI เพิ่มขึน้อีกหรือไม่ 
ประธานฯ                                                            1.ดีกวา่ 
                                                                          2.การผลิตดตูามความเหมาะสมและความคล่องตวั 
                                                                          มากกวา่ 
                                                                          3. RCI มีท่ีดนิจ ากดัไมส่ามารถขยายได ้
 
คณุศกัดา : ผูถื้อหุน้                                             หากกระเบือ้งขนาด 60x60 cm.ขายดีก าไรดีเหตใุดจงึ 
                                                                         ไมมี่ใครผลิตกระเบือ้งชนิดนี ้
ประธานฯ                                                           มีโรงงานอ่ืนท า แตต่น้ทนุแพง และของเราแตกตา่งตรงท่ี 
                                                                         มีขดัขอบ อีกทัง้ตอ้งวางแผนเครื่องจกัรตา่งๆไวร้องรบั  
                                                                         ในอดีตนิยมผลิตกระเบือ้งขนาดเล็ก แตท่างโรงงานเรา 
                                                                         ไดว้างแผนไว ้สามารถท าขนาดไหนก็ได ้เปล่ียนแปลงได ้
                                                                         ตามเหมาะสม โดยไม่ตดิประเดน็เรื่องเครื่องจกัรท่ีใช ้
                                                                         ผลิต 
 
คณุถาวร : ผูถื้อหุน้                                            อยากใหเ้ลา่วา่มีความสามารถในการแขง่ขนักบัสินคา้ 
                                                                        จากเมืองจีนอยา่งไร 
ประธานฯ                                                         -ดา้นตน้ทนุผลิต ทางจีนต ่ากว่าเราดว้ยประสิทธิภาพของ 
                                                                        แรงงาน และทางจีนมีมาตรการสง่เสรมิการสง่ออกโดย 
                                                                        ไดร้บัเงินชดเชยจากรฐับาลประมาณ 10%  ถึงแมต้น้ทนุ 
                                                                        ผลิตเราจะสงูกวา่แตเ่ราไดเ้ปรียบเรื่องการขนสง่ 
                                                                        ภายในประเทศ เพราะการน าเขา้มาตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย คา่ 
                                                                        ขนสง่มากกวา่ 
                                                                       -ดา้นสินคา้ เนือ้กระเบือ้งของจีนจะเป็นพอรช์เลน หรือท่ี 
                                                                        รูจ้กัว่า แกรนิตโต ้คณุสมบตัิดดูซมึน า้ต  ่า ของเราเป็น 
                                                                        เซรามิค ทัง้สองประเภทจะแตกตา่งกนัในการใชง้านหาก 
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                                                                        สภาพอากาศแตกตา่งกนัมาก เชน่ ในตา่งประเทศ ท่ีมี 
                                                                        อากาศเย็นจดั รอ้นจดั  แตใ่นประเทศของเรา สภาพ 
                                                                        อากาศไมแ่ตกตา่งกนัมากในแตล่ะฤดเูรื่องการดดูซมึน า้ 
                                                                        จงึไมมี่ผลกระทบ 
                                                                       -ดา้นการบรกิาร  เราไดเ้ปรียบ มีบรกิารหลงัการขาย มี 
                                                                        ของตอ่เน่ือง ไมต่อ้งสต๊อกของ การส่งสินคา้มีความ 
                                                                        คล่องตวัมากกว่า 
 
คณุชยัยนัต ์ชเูฉลิม: ผูถื้อหุน้                              มีแนวโนม้จะขายธุรกิจในตา่งประเทศอีกหรือไม ่เม่ือใด 
ประธานฯ                                                         เรามีสง่สินคา้ไปตา่งประเทศแตไ่มไ่ดเ้ป็นรายไดห้ลกั และ 
                                                                       ไมมี่นโยบายลงทนุในตา่งประเทศ   
 
คณุวรพจน ์ เกตอุรา่ม: ผูถื้อหุน้                          ชอ่งทางการจ าหนา่ยผา่น ไทลท์อ้ป (TTOP) อยา่งเดียว 
                                                                       หรือมีช่องทางอ่ืนดว้ย เชน่ Modern Trade และคดิเป็นก่ี  
                                                                       % บา้งในแตล่ะชอ่งทาง 
ประธานฯ                                                         ไมไ่ดจ้  าหนา่ยผา่น TTOP แตผ่า่น Outlets ของ DCC  
                                                                        เองท่ีมีอยูท่ั่วประเทศกวา่ 200 สาขา คดิเป็นสดัส่วนผา่น  
                                                                        Outlets ของ DCC 80% และรา้นคา้ Agents อีก 20%  
คณุศกัดิช์าต ิงามลว้น: ผูถื้อหุน้                           ปัจจบุนับรษิัทฯไดน้  า Robot มาใชท้ดแทนแรงงานคนใน 
                                                                        โรงงานหรือไม ่ถา้ไมมี่มีแผนน ามาใชห้รือไม ่ทางผูบ้ริหาร 
                                                                        มองเรื่องนีอ้ยา่งไรบา้ง 
ประธานฯ                                                          เครื่องจกัรในโรงงานเป็นระบบ Automatic โดยใชค้น 
                                                                        จดัการ    
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หลงัจากนัน้ เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถาม หรือขอ้คดิเห็นใด ๆ จากผูถื้อหุน้อีกแลว้ ประธานฯ จงึไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ รวมทัง้ทีมงานผูส้อบบญัชี ท่ีมารว่มประชมุ ซึ่งบรษิัทฯ จะไดจ้ดัสง่ส าเนารายงาน
การประชมุไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบโดยเร็วตอ่ไป และขอปิดการประชมุ 
 
 

ปิดประชมุเวลา 15.00 น. 
 
 

ลงช่ือ     ประธานในท่ีประชมุ 
                 (นายรุง่โรจน ์ แสงศาสตรา) 
                       ประธานกรรมการ 
 

ลงช่ือ      ผูบ้นัทกึการประชมุ 
             (นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา) 
        กรรมการบรหิารและเลขานกุารบรษิัท 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย ล าดับที ่3  

รายนามและประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน มีดังนี ้

     
                                                                       
1. ชื่อ-สกุล    นายตระกูล  วนิิจนัยภาค  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง         กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (ไมม่ีอ  านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
อายุ  70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     -นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย 
  แหง่เนติบณัฑิตยสภา 
- Master of Law (LL.M) Tulane University, School of Law 
(U.S.A.) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วนัท่ี 26 มกราคม 2564  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  ครบวาระ แทน นายรุง่โรจน ์แสงศาสตรา (ลาออก) 
การถอืหุน้บริษัท ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 DCC : -0- หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ -0- ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมด (รวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ) 
DCC-W1: -0- หนว่ย(รวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ 147/2011 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 
-สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 13 (ว.ต.ท. 13) 
-ประกาศนียบตัร สถาบนั UNAFEI ประเทศญ่ีปุ่ น รุน่ท่ี 70 
-ประกาศนียบตัร    สถาบนัจิตวทิยาความมั่นคง รุน่ท่ี 70 
-ประกาศนียบตัร     หลกัสตูร นกับรหิารงานยตุิธรรมระดบัสงู 
รุน่ท่ี 3 (หลกัสตูรอธิบดีอยัการ) ส านกังานอยัการสงูสดุ 
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-ประกาศนียบตัร     วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ปรอ. รุน่
ที่ 17) 
-ประกาศนียบตัร    สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร. รุน่ท่ี 11) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 
 

3 แหง่ 
2561- ปัจจบุนั    อยัการอาวโุส ส านกังานคุม้ครองสทิธิและ
ช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนระหวา่งประเทศส านกังาน
อยัการสงูสดุ  
2561- ปัจจบุนั คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้น
กระบวนการยตุิธรรม 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการปรบัปรุงประมวลกฎหมายอาญา  
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางธุรกิจ 

 
ไมม่ี 

ประสบการณท์ างาน 2559 - 2562 กรรมการกฤษฎีกา ส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
2558 – 2561       อยัการอาวโุส ส านกังานกิจการและ
โครงการในพระด ารพิระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
ส านกังานอยัการสงูสดุ  
2558 – 2561 สมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ 
2554 - 2556 รองอยัการสงูสดุ 
2549 - 2554 ผูต้รวจการอยัการ ส านกังานผูต้รวจการ
อยัการ 
2548 - 2549 อธิบดีอยัการฝ่ายปรกึษา ส านกังานท่ี
ปรกึษากฎหมาย 
2546 - 2548 อธิบดีอยัการฝ่ายตา่งประเทศ ส านกังาน
ตา่งประเทศ 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    ไมม่ี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไมม่ี 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ เห็นวา่ เป็น
ผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่ไดก้ าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง 
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2. ชื่อ-สกุล    พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง         กรรมการอิสระที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร (ไมม่ีอ  านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  83 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     -วิทยาลยัปัองกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 33 

-โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก ชดุที่ 48 
-โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วนัท่ี 21 เมษายน  2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที ่31 ธันวาคม 2563 5 ปี 8 เดือน 
การถอืหุน้บริษัท ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ไมม่ี (รวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation  

Program (DAP)   รุน่ 56/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั 
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
-หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
รุน่ท่ี 11 พ.ศ.2553  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางธุรกิจ 

 
ไมม่ี 

ประสบการณท์ างาน -ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรฐัมนตร ี(ฝ่ายความมั่นคง) 
-ส.ค.2554-ม.ค.2555 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1/1  ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไมม่ี 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ เห็นวา่ เป็น
ผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่ไดก้ าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 

 

 

  
3. ชื่อ-สกุล    นายสุรศักดิ์  โกสิยะจินดา   

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง         กรรมการอิสระทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร (ไมม่ีอ  านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  77 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     นิติศาสตรบ์ณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วนัท่ี 30 เมษายน 2541 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที ่31 ธันวาคม 2563 22 ปี 8 เดือน 
การถอืหุน้บริษัท ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 DCC: -0- หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ -0- ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมด (รวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ) 
DCC-W1: -0- หนว่ย (รวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ 48/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั 
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แหง่  

1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท ์  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

1 แหง่ 
1. กรรมการ / บมจ.ยไูนเต็ดฟดูส ์  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางธุรกิจ 

 
ไมม่ี 

ประสบการณท์ างาน ปี 2554- ปัจจบุนั  เจา้ของส านกังาน /ส านกังานจตัธุรรม
ทนายความ (ธุรกิจที่ปรกึษาและส านกังานทนายความ) 
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ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1/1  ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ เห็นวา่ เป็น
ผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่ไดก้ าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง 
 
 

 

     
4. ชื่อ-สกุล    นายมารุต แสงศาสตรา   

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง         กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร /ประธาน

เจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาดและขาย 
อายุ  43 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     M.S.Computer Science University of North Texas,USA 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วนัท่ี 21 เมษายน 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที ่31 ธันวาคม 2563 5 ปี 8 เดือน 
การถอืหุน้บริษัท ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 DCC: 925,000,000  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 11.282 ของหุน้ท่ีมี

สทิธิออกเสยีงทัง้หมด(รวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไมบ่รรลนุิติภาวะ) 
DCC-W1: -0- หนว่ย (รวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ 107/2014 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 
-CFO’s Orientation Course รุน่ท่ี 4 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    บตุรนายรุง่โรจน ์แสงศาสตรา และ นอ้งชาย นายมนตร์กั แสง
ศาสตรา 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แหง่ 
1.กรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร /ประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาดและขาย  บมจ. โรแยล ซีรามิค 
อตุสาหกรรม (ธุรกิจวสัดกุ่อสรา้ง) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ 
(ที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

2 แหง่ 
1.กรรมการบรหิาร /  บมจ. ไทลท์อ้ป อินดสัตรี ้ 
(ธุรกิจวสัดกุ่อสรา้ง) 
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บรคิแอนดไ์ทล/์  
ธุรกิจผลติกระเบือ้งดินเผา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางธุรกิจ 

 
กรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาดและขาย  บมจ. โรแยล ซีรามิค 
อตุสาหกรรม (ธุรกิจวสัดกุ่อสรา้ง) 

ประสบการณท์ างาน ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
/บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามคิ , บมจ. ไทลท์อ้ป อินดสัตรี ้และ บมจ.
โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม 
2554-2560  รองกรรมการผูจ้ดัการ (ตลาด) / 
บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค และ บมจ. ไทลท์อ้ป อินดสัตรี ้
2554-ปัจจบุนั  ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิทฯ และ  
นกัลงทนุสมัพนัธ ์ / บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  
2554-2558  ผูอ้  านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ /  
บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิคและ บมจ. ไทลท์อ้ป อินดสัตรี ้

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563    ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบรหิารและก ากบัดแูลกิจการ 2/2 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1/1  ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไมม่ี 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ เห็นวา่ เป็น
ผูม้ีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่ไดก้ าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย ล าดับที ่4 

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

 

      

  
นาย สุรศักดิ ์ โกสิยะจินดา 
 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 30 เมษายน 2541 
อายุ 77 ปี 
ที่อยู ่121 ซอยเพชรเกษม 52 แขวง บางดว้น เขต ภาษีเจรญิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
****************************************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถอืหุน้ (ร้อยละ)   ไมม่ี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไมม่ี 
คุณวุฒทิางการศึกษา   -นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 

48/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ปี 2554- ปัจจบุนั  เจา้ของส านกังาน /ส านกังานจตัธุรรมทนายความ 
(ธุรกิจที่ปรกึษาและส านกังานทนายความ) 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองคก์รอืน่ในปีที่ผ่านมา    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   1 แหง่  

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

1. กรรมการ / บมจ.ยไูนเต็ดฟดูส ์  
ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา      ไมม่ี  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี ้ มี  ในวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี 
      ออกตามวาระ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางธุรกิจ  ไมม่ ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563     ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1/1  ครัง้ 
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                               นายทศพร  บรรยงคเ์วทย ์   
 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2560                            
อายุ 70 ปี 
ที่อยู ่1213/149 ซอยลาดพรา้ว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถอืหุน้ (ร้อยละ)  1,368,080 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.017  ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไมม่ี 
คุณวุฒทิางการศึกษา   วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เครือ่งกล) มหาวิทยาลยั 
     เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี   
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ 143/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
-ผูจ้ดัการฝ่ายขายและอตุสาหกรรม / บจก.ดนัลอป (ประเทศไทย) 
-ผูจ้ดัการโรงงาน / บจก.ไทย-สวเีดช แอสเซมบล ี
-วิศวกรรมสายการผลติ / บจก.บางชนัเยนเนอรลั แอสเซมบล ี

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองคก์รอืน่ในปีที่ผ่านมา    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมม่ี 
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 

1.กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซีที ลิง้ค ์จ ากดั 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา       ไมม่ี  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี ้ ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการทา่นอื่น 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางธุรกิจ  ไมม่ ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563     ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

     ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1/1  ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯก าหนด 

 

บริษัทฯ ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระไวใ้นคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดของ 
ก.ล.ต และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในขอ้ (ก) ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้ง ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ี ถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไมมี่สว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษิัท บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

3. ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือ ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บรษิัทในเครือ บรษิัท 
รว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 
             4.ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง  หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บรหิารงานของบรษิัทฯ บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

5. ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลักษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา  2 ปี ก่อนไดร้บัการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6.ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็นบิดา มารดาคูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ
บรษิัทยอ่ย 

7. ไมไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

8. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี  แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี  ท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหาร หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บรษิัทฯ รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

9. มีเวลาเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและรว่มตดัสินใจในกิจกรรมท่ีส าคญัของ
บรษิัทฯ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย ล าดับที ่5  

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 

เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุปีบญัชีของบรษิัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได ้สดุแตจ่ะเห็นสมควร ผูถื้อหุน้คน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัได้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือ
กนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรื่อง
และเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจาก ผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ ถือหุน้
ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกันหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อ
หุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32.   ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี  วนั  
เวลา  ระเบียบวาระการประชมุ  และเรื่องท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดพอสมควรโดยระบใุห้
ชดัเจนวา่เป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุตั ิ  หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แตก่รณีรวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว  และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ  
ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่  หรือ 
ส านกังานสาขา   

ขอ้ 33.   ในระหวา่งย่ีสิบเอ็ดวนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ในแตล่ะครัง้  บรษิัทจะงดรบัลงทะเบียนการ
โอนหุน้ก็ไดโ้ดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่  และส านกังานสาขาทกุแหง่ (ถา้มี) ไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเริ่มงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ 

ขอ้ 34.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่
นอ้ยกวา่ 25 คนและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด หรือ
มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด  



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 49 ของ 66 หนา้ 
 

และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหนา่ยไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใดเม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้  หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นรอ้ง
ขอใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอให้
นดัประชมุใหม่  และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัว่าครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35.  มตขิองท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้
1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถา้มี

คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้หนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
2) ในกรณีตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก)  การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ  และขอ้บงัคบัของบริษัท 
 (ข)  การเพิ่มทนุ  ลดทนุ 
 (ค)  การควบ  หรือเลิกบรษิัท 
 (ง)  การออกหุน้กู ้
 (จ)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหบ้คุคลอ่ืน 
 (ฉ)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ช)  การท า  แกไ้ข  หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษิัททัง้หมด  หรือบางสว่น 
      ท่ีส  าคญั   
 (ซ) การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน 
      โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 (ฌ) เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 
     ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎิบตัิ 
     การของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 “ในกรณีท่ีบริษัทหรือ 
     บรษิัทยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศ 
     ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ 
     บรษิัทจดทะเบียน  ใหบ้ริษัทปฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์และวิธีการตามท่ี ประกาศดงักลา่ว 
     ก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ ๆ โดยอนโุลมดว้ย “ 
ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี  ้
1)รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิัทท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของ

บรษิัทท่ีคณะกรรมการของบรษิัทไดจ้ดัการในรอบปีท่ีผ่านมา 
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2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ  และบญัชีก าไรขาดทนุ 
3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร  การอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล 
4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี  และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 
6) กิจการอ่ืนๆ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย ล าดับที ่6  

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 
1.     ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง    ใหแ้สดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้
ถือหุน้และยงัไม่หมดอายุ   เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัข่ียานพาหนะ หรือ หนงัสือ
เดนิทาง 

        1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ   ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือช่ือ ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข)  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

            (ค)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 
2.    ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
       2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
            (ก)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข)  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน
นิติบุคคล    พรอ้ม ทัง้ประทบัตราส าคญั   (ถา้มี)    และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซึ่งเป็น
ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิต ิบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

       2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม   ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือช่ือ ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข)  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน
นิติบคุคล   พรอ้ม ทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี)   และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า   ผูแ้ทนนิติบุคคล
ซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ ฉนัทะมี       อ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

            (ค)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
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3.    ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจั่ดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
      ใหน้  าความใน ขอ้ 1.  และ  ขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้รว่มประชมุ     ซึ่งมิไดมี้
สญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติ  บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  แลว้แตก่รณี   ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบั
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือรบัรองการเป็นนิตบิคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติ 
บคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือโดย เจา้หนา้ท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบั  ช่ือนิติ
บคุคล  ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ  
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ 
(ข)   เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย 
และใหผู้แ้ทนนิตบิคุคลนัน้ รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ    ณ  

สถานท่ีประชมุ    ก่อนเวลาประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.30 น. จนกระทั่งเลิกการประชมุของวนัท่ี  30 มีนาคม  
2564 

อนึ่ง    หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย  8  เป็นแบบการมอบฉันทะ
ท่ีก าหนดรายการตา่งๆ  ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั (แบบ ข)    

การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ 
เจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ  จะเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชมุ  ตัง้แตเ่วลา  12.30  น. เป็นตน้ไป 

การออกเสยีงลงคะแนน 

          การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1.  การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ 
โดยให้นับหนึ่งหุ ้นเป็นหนึ่งเส ียง ซึ ่ง ผู ้ถ ือหุ ้นหรือผู ้ร ับมอบฉันทะจะแยกการออกเส ียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ได้  

)1(  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระดว้ยวิธีชมืูอนัน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกรอกคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบริษัทไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้
หรือผูร้บัมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทท าการรวบรวมคะแนน
ส าหรบัการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ  
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบ
ฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียง



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 53 ของ 66 หนา้ 
 

ลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน  
 (3) มตขิองท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
กรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมตขิองท่ีประชมุ  

     กรณีอ่ืนๆซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกต ิมตขิองท่ีประชมุจะเป็นไป 
     ตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชมุรบัทราบ 
     ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  

)4(  หากคะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด  
)5(  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงใน

เรื่องนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชั่วคราวก็
ได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ  
)6(  การลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างนอ้ย 5  คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลง

มติใหล้งคะแนนลับ โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจง้ใหท่ี้ประชุม
ทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมตใิหล้งคะแนนลบั  
 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามทีละวาระจากท่ีประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะท่านใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหช้มืูอขึน้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีนบัคะแนนท าการ
ตรวจนบัคะแนน เวน้แตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนจะใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ
ลงคะแนนบนบตัรลงคะแนนตามค าแนะน าท่ีจะแจง้ในท่ีประชมุ  

 
3.การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุ มว่า
บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียงของผูถื้อหุน้
หรือผูร้บัมอบฉันทะออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 7  

 

 

 
แนะน าเสน้ทาง เพ่ือความสะดวกโปรดใช ้รถไฟฟ้าใตด้นิ (MRT) ลงสถานีสทุธิสาร ทางออกเมืองไทย-ภทัร 
หรือ ทางออก ปรีชาคอมเพล็กซ ์เขา้ ถนนสทุธิสารวินิจฉยั ประมาณ 500 เมตร  
หมายเหต ุ 
1. หากผูถื้อหุน้ไมส่ะดวกมาเขา้รว่มประชมุ สามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานตา่ง ๆ มาท่ีบรษิัทฯ
ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ  
2. ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดคู  าบอกกลา่วเรียกประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบในเว็บไซด์
ของบรษิัทฯ ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม 2564 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 8 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
PROXY (FORM B.) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  .......................                                เขียนที่ ............................................................................. 
Shareholder’s Registration No.                                     Written at 

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

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

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

           โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ..................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง   
           Holding an Ordinary shares total of                  shares and having the right to vote equal to                              vote 

(3) ขอมอบฉันทะให ้  
  Hereby appoint  
 1. ชื่อ     อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่                ถนน..............................................       

                   Name                                          age                years, residing at No.             Road 
                   ต  าบล/แขวง อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั…….........……..รหสัไปรษณีย…์…………… หรอื 

      Tambol/Subdistrict                           Amphur/District                   Province                       Postal Code                       or 
              2. มอบฉันทะให ้กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อาย ุ77 ปี อยูบ่า้นเลขที่   121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ี่ - ต  าบล/
แขวง บางดว้น อ าเภอ/เขต ภาษีเจรญิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร        หรอื 
      2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak    Kosiyajinda    Age  77  Residing/Located at No 121 Soi 
Phetkasem 52  Moo -  Tambo/Kwaeng  Bangduan  Amphur/Khet  Phasrijarean  Province  Bangkok Postal                or 

  3. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ นายทศพร บรรยงคเ์วทย ์อาย ุ70 ปี อยูบ่า้นเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพรา้ว 94 แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 

       3. assign a proxy to the independent Director  Mr.Totsaporn Banyongwate Age 70 Residing/Located at No 1213/149  
Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุใหญ่สามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564  ในวนัองัคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น.  ณ. หอ้งประชมุชัน้ 4 อาคารส านักงานบริษัทไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด
(มหาชน)  เลขที่ 37/7   ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน
ดว้ย 

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 2021 on Tuesday 30 March 2021 at 14.30 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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้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 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2020 which held on June 30, 
2020. 

 
วาระที่ 2:  รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รับทราบความเห็นเก่ียวกับการเพิกถอน
หลักทรัพยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
Agenda 2.  To consider and acknowledge the Board of Director’s report on the Company’s operating results for the year 2020 
ended December 31, 2020 and acknowledge the opinion on the delisting of the RCI’s shares from being listed on the SET. 
 

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบ งบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563   
Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 2020.              
 

วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฏหมายประจ าปี 2563 และจ่ายปันผลประจ าปี 2563 
Agenda 4: To consider and approve reserve legal for the year 2020 and a dividend payment for the year 2020. 
 

 

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

                 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

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

                 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 5: To consider and approve the re-election of directors who are due to be retired by rotation. 
 
5.1 นายตระกูล วินิจนัยภาค: กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
    Mr.Trakul Winitnaiyapak: Independent Director and Chairman 
 

5.2 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
     Gen.Yuthasak Sasiprapha: Independent Director & Chairman of Audit Committee 

 
5.3 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      Mr. Surasak Kosiyajinda: Independent Director & Audit Committee  
 

5.4 นายมารุต แสงศาสตรา  : กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการตลาดและขาย 
Mr. Maruth Saengsastra:  Executive Director / Chief Executive Officer / Chief Marketing and Sale Officer   

 

 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
    

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
Agenda 6: To consider and approve the remuneration for Directors and sub-committee for the year 2021 
 

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2021.      
 

 
วาระที่ 8: พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
Agenda 8: Other business (if any) 

 
       (5)  ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา หรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเตมิ
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร  

         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. 

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

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

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
        

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 59 ของ 66 หนา้ 
 

หมายเหต ุ/ REMARK 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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.ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตาม แนบ  
 If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B 
as attached. 

ผูท่ี้มาประชมุดว้ยตวัเอง โปรดน าหนงัสือฉบบันีม้าแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย  
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.  
ผูถื้อหุน้สามารถคดัลอกหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้คสัโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ไดท่ี้เว็บไซตข์องบรษัิทฯ (http://www.dynastyceramic.com)  
A shareholders can download Proxy Form (Form C) which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the 

Custodian in Thailand be the Securities Depository at the Company’s website (http://www.dynastyceramic.com) 
 

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ANNEX TO PROXY FORM B 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน)  ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ใน
วนัองัคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 4 อาคารส านักงาน บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด(มหาชน)  เลขที่ 37/7  
ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรอืที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2021 Annual General 
Shareholder’s Meeting on Tuesday 30 March 2021 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 
Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment there of to any other date, time and place. 
วาระที่ ....................เรือ่ง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….…………………………. 

วาระที่ ....................เรือ่ง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….……. 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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


บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 60 ของ 66 หนา้ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 8  
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy (Form C) 

 (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5 ) พ.ศ. 2550 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  ................................                                เขียนที่ ..................................................................... 
Shareholder’s Registration No.                                              Written at 

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

(1) ขา้พเจา้........................................................................................สญัชาติ..............................................................................          
                I/We                                                                                      Nationality                                                         
             อยูบ่า้นเลขที่..............................................................................................................................................................................        
  Address               
  ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  ........................................................................................... 

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

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

               2. มอบฉันทะให ้กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อาย ุ77 ปี อยูบ่า้นเลขที่   121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ี่ - ต  าบล/
แขวง บางดว้น อ าเภอ/เขต ภาษีเจรญิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร          หรอื 
      2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak   Kosiyajinda    Age  77  Residing/Located at No 121 Soi 
Phetkasem 52  Moo -  Tambo/Kwaeng  Bangduan  Amphur/Khet  Phasrijarean  Province  Bangkok Postal                or 
               3. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ นายทศพร บรรยงคเ์วทย ์อาย ุ70 ปี อยูบ่า้นเลขที่   1213/149 ซอยลาดพรา้ว 94 แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
                   3. assign a proxy to the independent Director  Mr.Totsaporn Banyongwate   Age 70   Residing/Located at No 
1213/149  Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุใหญ่สามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น.  ณ. หอ้งประชมุชัน้ 4 อาคารส  านกังาน บรษัิทไดนาสตีเ้ซรามิค จ  ากดั(มหาชน)  
เลขที่ 37/7 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรอืที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the year 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders on Tuesday 30 March 2021 at 14.30 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.                                                                                                                                                                                                                                 
   (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
          I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 61 ของ 66 หนา้ 
 

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2020 which held on June 30, 
2020. 

 
วาระที่ 2:  รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รับทราบความเห็นเก่ียวกับการเพิกถอน
หลักทรัพยข์อง RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
Agenda 2.  To consider and acknowledge the Board of Director’s report on the Company’s operating results for the year 2020 
ended December 31,2020 and acknowledge the opinion on the delisting of the RCI’s shares from being listed on the SET. 
 

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบ งบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563   
Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 2020.              
 

วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฏหมายประจ าปี 2563 และจ่ายปันผลประจ าปี 2563 
Agenda 4: To consider and approve reserve legal for the year 2020 and a dividend payment for the year 2020. 
 

 

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

                 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

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

                 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 62 ของ 66 หนา้ 
 

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 5: To consider and approve the re-election of directors who are due to be retired by rotation. 
 
5.1 นายตระกูล วินิจนัยภาค: กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
    Mr.Trakul Winitnaiyapak: Independent Director and Chairman 
 

5.2 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
     Gen.Yuthasak Sasiprapha: Independent Director & Chairman of Audit Committee 

 
5.3 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      Mr. Surasak Kosiyajinda: Independent Director & Audit Committee  
 

5.4 นายมารุต แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการตลาดและขาย 
Mr. Maruth Saengsastra:  Executive Director / Chief Executive Officer / Chief Marketing and Sale Officer   

 

 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
    

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 63 ของ 66 หนา้ 
 

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
Agenda 6: To consider and approve the remuneration for Directors and sub-committee for the year 2021 
 

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2021.      
 

 
วาระที่ 8: พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
Agenda 8: Other business (if any) 
 

 
(4)  ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรอื
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
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. 

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

  
 

ลงช่ือ.................................................................ผูม้อบฉันทะ                      ลงช่ือ...........................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
 

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

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
        

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 64 ของ 66 หนา้ 
 

หมายเหตุ / Remark  
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  (CUSTODIAN) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
    The following documents shall be attached with this Proxy Form: 

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

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

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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.   
ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ 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. 
ผูถื้อหุน้สามารถคดัลอกหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค) ท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้ ไดท่ี้เวบไซตข์องบรษัิทฯ (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) 
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บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 65 ของ 66 หนา้ 
 

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
ANNEX TO PROXY FORM C 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนั
องัคารที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 14.30 น. ณ. หอ้งประชมุชัน้ 4 อาคารส  านกังาน บรษัิท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน)  เลขที่ 37/7  ถนน
สทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรอืที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2021 Annual General 
Shareholder’s Meeting on Tuesday 30 March 2021 at 14.30 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 ....................เรือ่ง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….…………………………. 

วาระที่ ....................เรือ่ง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 



บรษิัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั(มหาชน) / หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                                        หนา้ท่ี 66 ของ 66 หนา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

37/7 Suttisarnvinijchai Road, SamsenNok, Huai khwang, Bangkok 


