รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสานักงานของบริษัทฯ
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เลขานุการบริษัทฯ (“เลขาฯ”) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค
จากัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันอังคารที่
29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ กาหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 34 ราย โดยการมอบฉันทะจานวน 85 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 119 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,851,506,363 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 64.1218 ของจานวนหุ้นทั้งหมด 9,125,611,266 หุ้น เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกาหนด
ของบริษัทฯ
เลขาฯ ขอเรียนเชิญ คุณตระกูล วินิจนัยภาค ประธานกรรมการบริษัทฯทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
กล่าวเปิดประชุมต่อไป
ประธานฯ แนะนากรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
1
นายตระกูล
วินิจนัยภาค
ประธานกรรมการ
2
พลเอกยุทธศักดิ์
ศศิประภา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3
นายศิริพงษ์
ทิณรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4
นายทศพร
บรรยงค์เวทย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ รายย่อยด้วย)
5
นายสุรศักดิ์
โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึ่งได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ รายย่อยด้วย)
6
นายชัยสิทธิ์
วิริยะเมตตากุล
กรรมการ
7
นายมนต์รัก
แสงศาสตรา
รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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8

นายมารุต

แสงศาสตรา

9

นายจารุวัตร

ไตรถวิล

นายชนินทร์
นางสาวสมฤทัย

ศุภภิญโญพงศ์
บุญฤทธิ์

10
11

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ และ ผู้อานวยการส่วนระบบงานและตรวจสอบภายใน

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
และ ขอแนะนา นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ การ
ประชุมจานวน 1 คน ได้แก่ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณ สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้า
ประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
อีกทั้งได้เชิญ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นตัวแทนการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย
ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ขอมอบหมายให้ คุณ สมฤทัย บุญฤทธิ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้
ชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ วิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ
คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565
ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ดังที่ท่านผ่านจุดคัดกรอง มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าใน
บริเวณสถานที่จัดประชุมมาแล้ว ซึ่งหากพบผู้มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
บริษัทฯขอจากัดสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
1. บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้
2. บริษัทฯ ดาเนินการทาความสะอาดสถานที่จัดประชุมด้วยน้ายาทาความสะอาดก่อนเริ่มการประชุม และขอ
ความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
3. บริษัทฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคาถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่ งในห้อง
ประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
4. บริษัทฯ จะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง
สาหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดกาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเท่านั้น
1.
การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน ในกรณี
มอบฉันทะผู้รบั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2.
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น
บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม
3.
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯหรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้
ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่
•
ถ้ามี ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
•
ถ้าไม่มี ประธานฯหรือ ผู้ที่ประธานฯมอบหมาย จะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอก
ฉันท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ รวมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุไว้ตามหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ลงทะเบียนเข้า
ประชุม
4.
คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอน
การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับ
คะแนนเสียงต่อไป สาหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนา
คะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และ จากบัตรเสีย มาหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น
สาหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่
ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า เห็นด้วย
มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1,
3, 4, 5 และ 7
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ได้แก่ วาระที่ 6
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ได้แก่ วาระที่ 8
คุณสมฤทัย สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคาถามที่เกี่ยวกับวาระที่กาลังพิจารณาขอให้เขียนกระดาษคาถาม
ส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยขอตอบคาถามตามวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ก่อน หากมีคาถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังพิจารณา
ขอรวบรวมคาถามไปตอบไว้ในวาระอื่นๆ
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ประธานฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต
ต่ อ คณะกรรมการแนวร่ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต (Collective Action Coalition Against
Corruption) / (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับ การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมอบประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต โดยการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค ครั้งแรก มีผลตั้งแต่วันที่ 10
กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประกาศนียบัตรฯ ที่ได้รับมีอายุ 3 ปี และ ได้รับรองการต่ออายุสมาชิก รอบที่
หนึง่ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกรอบ
ที่สอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มคู่ค้า
พันธมิตร อีกด้วย
ประธานฯ ขอให้ นายมารุต แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมร่วมตอบคาถามในแต่ละวาระ
และเริ่มตามวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
CEO: ได้เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1 รวมทั้งได้นาเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่
เสนอ
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2564
โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว
CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
5,851,506,463
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
5,851,506,463
100.0000
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หมายเหตุ ภายหลังจากได้แจ้งจานวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 1 รายเป็นจานวน 100 หุ้น ดังนั้น จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมจึ งมีจ านวนทั้งสิ้น 120 ราย และรวมเป็ นจ านวนหุ้ นทั้งสิ้น 5,851,506,463 หุ้ น และบริษั ทได้เปิ ดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นได้มีสิทธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนจึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
CEO: ได้ชี้แ จงว่ารายงานกิจการของบริษัท ฯในรอบปี 2564 ของคณะกรรมการบริษั ท ฯปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2564 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หน้าที่ 8
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
สาหรับเศรษฐกิจไทยในปีที่แล้ว (ปี2564) ช่วงไตรมาสที่ 1 เหมือนจะดี แต่พอ ไตรมาสที่ 2-3 สถานการณ์โควิดเริ่ม
รุนแรงขึ้น ส่งกระทบต่อตลาดทั่วไป ตลาดซื้อใหม่ และเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 สภาพตลาดค่อนข้างคลี่คลาย ในภา พรวม
บริษัทฯ มียอดขาย 8,396 ล้านบาทหรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.2 แต่เรามีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น เมื่อต้นปีราคาขาย
เฉลี่ยอยู่ที่ 131.9 บาท/ต.ร.ม. ปลายปี 145 บาท/ต.ร.ม. เฉลี่ยทั้งปี 138.8 บาท/ต.ร.ม. บริษัทฯ ใช้การปรับราคา 2 วิธี 1.ปรับ
ราคาของสินค้าเดิม และ 2. สาหรับ High Margin โดยปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 21 เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 24 ในปี 2564 และ
คาดว่าปีนี้ (ปี2565) จะเพิ่มเป็นร้อยละ 27-30 จากการบริหารจัดการดังกล่าวมีผลทาให้บริษัทฯมีกาไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ที่ 1,700 ล้านบาท
ด้านการตลาด เพื่อที่จะรักษายอดขายไว้ เรามีการบริหารช่องทางการขายสาหรับ 203 สาขาทั่วประเทศ เราเจาะ
กลุ่มลูกค้าถึงชุมชน กลุ่มตลาดซ่อมแซม เนื่องจากสาขาเราเดินทางสะดวก มีของพร้อมขาย ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา เรามี Site
งานในมือกว่า 26,000-28,000 Site งานทั่วประเทศ อีกทั้ง เรามีข้อมูลด้านการขายเยอะมากทาให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการผลิต ความเสี่ยงของเราคือ ก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 แต่เราก็พัฒนาหา
วิธีการปรับปรุงระบบการผลิต ลดของเสียต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่วนโรงงาน (โดยการนาของคุณจารุวัตร / ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต) มีการคิดค้นพัฒนากระเบื้องพอร์ชเลนซ์ ขึ้นมา เพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบของกระเบื้องนาเข้า โดย
เราเริ่มวางขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีแนวโน้มไปได้ดี เบื้องต้นมี 24 ลวดลาย ซึ่งเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก สาหรับกระเบื้อง
พอร์ชเลนซ์ ที่แตกต่างจากกระเบื้ องเซรามิค คือ มีความทนทานแข็งแกร่ง ดูดซึมน้าน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งจะมาทดแทน
กระเบื้องนาเข้าที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ราคากระเบื้องแกรนิตโต้ ปีก่อน (ปี 2564) ราคาอยู่ที่ 129 บาท ปีนี้ (ปี 2565) ปรับเป็น
159 บาทและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก กระเบื้องนาเข้าส่วนมากมาจากจีน กับ อินเดีย ซึ่งในช่วงนี้ปิดโรงงาน เป็นประเพณี
ของเขา จุดอ่อนของกระเบื้องนาเข้า คือ ต้องรอของ ไม่มีของต่อเนื่อง สาหรับกระเบื้องพอร์ชเลนซ์ของเรา สามารถหาซื้อได้
ง่ายตามสาขาและช่องทางการขายของเรา จึงทาให้ ณ ปัจจุบัน DCC ด้านการขายครอบคลุม ทุก Segment ตั้งแต่ Low-High
ด้านการบริหารสินค้า เราใช้ระบบการ Push เติมสต๊อกสินค้าที่สาขา โดยการประมาณการยอดขาย ส่งของไปรอที่
สาขาก่อน รองรับลูกค้าได้เร็ว วางแผนผลิตสินค้าได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น เราใช้ Big Data Theory ทาให้สินค้าหมุนเวียนได้
รวดเร็ว
การปรับปรุง สาขา เราเพิ่ม Showroom ที่ติดแอร์ไปแล้วกว่า 60 สาขา ตั้งเป้าเพิ่มปีละ 5-10 สาขา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สถานที่ของแต่ละสาขาด้วย บางสาขาเราเปิดเป็นพื้นที่เช่า ให้พันธมิตรคู่ค้ามาเช่าพื้นที่ เช่น วู๊ดสมิธ วินโดว์เอเชีย แสงอุดมไลท์
ติ้ง Kerry ทาให้ในปี 2564 มีรายได้จากพื้นที่เช่าประมาณ 65 ล้านบาท คาดว่าปีนี้ (ปี 2565) จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1015 และอีกโครงการที่เราเรียกว่า Dynasty Park บางสาขามีพื้นที่ขนาดใหญ่ เราแบ่งพื้นที่ให้เช่าสาหรับร้านค้าที่ต้องใช้พื้นที่
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เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีปั้ม Shell เช่าพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ อยู่ติดกับสาขาแม่ริมของเรา และที่จังหวัดนครปฐม กาลังพัฒนา
หาผู้เช่าให้หลากหลายมากขึ้น คาดว่าจะเห็นผลงานในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้
โดยสรุป ยอดขายลดลงร้อยละ 1 มีกาไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 1,700 ล้านบาท มีกาไรขั้นต้นอยู่ที่ ร้อยละ 43.3
กาไรสุทธิร้อยละ 20.3 และด้วยประสิทธิภาพผลงานที่ผ่านมาทาให้ DCC ได้รับรางวัล Best Performance Award จากการ
ประกาศรางวัล Set Award อีกด้วย ซึ่งขอขอบคุณพนักงานทุกท่านด้วยครับ
จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคาถามสอบถามรายละเอียด
คาถาม
คุณสรรพอัฑฒ์ พงศ์ติวัฒน์ : ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯประเมินสถานการณ์ราคาน้ามันและก๊าซ ณ ปัจจุบันแล้ว คิดว่า ผล
การดาเนินงานปีนี้ทั้งปี เทียบกับปีที่แล้วจะเป็นอย่างไร
คาตอบ
CEO
ราคาก๊าซฯมีผลกระทบต่อต้นทุนผลิต แต่ถ้าต้นทุนเราเพิ่ม เรามีวิธีการปรับ
ราคาโดยดูจากสถานการณ์ตลาดว่ามีช่องทางที่จะสามารถทาได้หรือไม่ ส่วน
ผลการดาเนินงานน่าจะดี เนื่องจากเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมาทาให้ราคา
เฉลี่ยน่าจะดีขึ้น
คาถาม
คุณนิรันดร์ จิตประกอบ : ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับระบบโซล่ าเซลส์ เพื่ อใช้เสริม ระบบไฟฟ้ าบ้าง
หรือไม่
คาตอบ
CEO
มีครับ เริ่มที่โรงงานไทล์ท้อปฯ เดือนเมษายนนี้ 1 เมกะวัตต์เพื่อใช้ในโรงงาน
และไปทาที่โรงงาน ไดนาสตี้ และ อาร์ซีไออีกโรงงานละ 1 เมกะวัตต์ รวม 3
เมกะวัตต์พอครบแล้ว และจะกลับมาเพิ่มที่โรงงานไทล์ท้อปฯอีก 1 เมกะ
วัตต์ ทั้ งหมดเราจะมี ระบบโซล่าเซลส์ 4 เมกะวัตต์ และทางฝ่ ายพั ฒ นา
ธุรกิจกาลังศึกษาทาโซลาร์รูฟที่สาขาด้วย และยังมีรถโฟร์คลิฟทั้ง 203 สาขา
เดิมใช้น้ามันเปลี่ยนเป็นระบบรถไฟฟ้ าทั้งหมด รวมทั้งหลอดไฟที่ สาขาก็
เปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลส์กว่า 100 สาขาแล้ว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อกี
ทางหนึ่ง
คาถาม
ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ :
ผู้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากข้อมูลในรายงานประจาปี หน้า 13 กาลังการผลิตของบริษัทฯยังมีสูง
กว่าปริมาณการขาย ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562-2563 และ 2564 ขอเรียน
ถาม
1. แนวทางการขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อ เพิ่ มปริมาณขายได้เต็ ม
ศักยภาพกาลังการผลิต ในปี 2565
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ มีผลต่อสายการผลิตเดิมหรือไม่
มีวิธีผสมผสานหรือแก้ไขอย่างไร
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คาตอบ
CEO

ข้ อ แรก การเพิ่ ม ยอดขาย มองที่ ช่ อ งทางที่ ส ามารถจะขายได้ Market
Segment เช่น กระเบื้องพอร์ชเลนซ์ และโอกาสของกลุ่มกระเบื้องบุผนัง
ขนาด 30x50 และ 25x40 รวมทั้งตลาดส่งออกเริ่มฟื้นตัวกลับมาบ้างแล้ว
สาหรับนวัตกรรมของกระเบื้อง มี 2 ส่วน คือ Body และ ผิวหน้า เรื่องของ
Bodyเน้นที่ความแข็งแกร่ง ดูดซึมน้าน้อย ซึ่งเราพั ฒ นาเป็นกระเบื้ อง
พอร์ชเลนซ์ ส่วนผิวหน้า เป็นกระเบื้องกันลื่นซึ่งได้รับความนิยม สาหรับ
ผลกระทบต่ อ สายการผลิต นั้ น ส่ วนมากจะเป็ น เรื่อ งวัต ถุ ดิ บ ที่ เปลี่ ย นไป
มากกว่ า ส าหรั บ เตาและเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ยั งเหมื อ นเดิ ม ไม่ มี ผ ลต่ อ
สายการผลิต

คาถาม
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : ผู้ถือหุ้น
คาตอบ
CEO

บริ ษั ท ฯมี ก ารใช้ เทคโนโลยี มาใช้ ในการผลิ ต การบริ ห ารอย่ า งไร และ
แรงงานมีปัญหาหรือไม่อย่างไร
ด้ า นการผลิ ต คุ ณ จารุ วั ต ร (ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยการผลิ ต ) ศึ ก ษา
เทคโนโลยีไม่เฉพาะแต่ยุโรป แต่ศึกษาทั่วโลก มีการทดลองอยู่ตลอดเวลา
สาหรับด้านการบริหาร เรามีข้อมูลทางการตลาดเยอะมากๆ ตอนนี้ เรามี
สมาชิ ก ทั่ ว ไปกว่ า 1 ล้ า นคน กลุ่ ม ผู้ รั บ เหมากว่ า 9 หมื่ น ราย และกลุ่ ม
โครงการอีกมากมาย ทาให้เราวางแผนการผลิต การส่งสินค้าได้ดี
ด้านแรงงาน ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ตอนนี้ เรามีที่ภาคตะวันออกอยู่บ้าง เราไม่
รับ แรงงานต่างชาติ ช่วงนี้ พนั กงานของเราติ ดโควิดด้วย จากพนักงานที่
สาขากว่ า 1,400 คน มี ติ ด โควิ ด ประมาณ 40 คน และปี ที่ แ ล้ ว เราให้
พนักงานฉีดวัคซีนครบ 100% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ESG

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
CEO: จึงกล่าวสรุป ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564
วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
CEO: แจ้งว่า งบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2564
(56-1 One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯแล้ว ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ งบการเงิน ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดย
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ (ข้อมูลปรากฎบนจอภาพ)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

8,942.8

9,820.5

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

3,105.7

3,947.4

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

8,396.0

8,396.0

กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)

1,700.1

1,644.3

กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.193

0.187

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคาถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง
และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว
CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
5,851,506,463
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
5,851,506,463
100.0000
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฏหมายประจาปี 2564
CEO: ได้ชี้แจงว่า ตาม “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่กาหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้รวมทั้งเครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด
(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น
ครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 9,266,690.71
บาท เต็มจานวนทุนสารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาระแล้ว (ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกชาระแล้ว 912,561,126.60 บาท) เนื่องจากทุนที่เรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ DCC-W1 งวดสุดท้าย
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จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสาหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบปีบัญชี 2564 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุน
สารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี้
1. บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชี 2564 ไปแล้วเป็นเงินสด ในอัตรา 0.140 บาทต่อหุ้น ตาม
มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535(พ.ร.บ.บริษัทมหาชน)และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 40 กาหนดว่า“คณะกรรมการบริษัทฯอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็น
ว่าบริษัทฯมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
2. ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิประจาปีตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,700.4
ล้านบาท หรือ คิดเป็นกาไรสุทธิเท่ากับ 0.193 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาทหรือคิด
เป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 99 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกาหนดไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจานวนหุ้นที่
จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 9,125,611,266 หุ้น เป็นจานวนเงินปันผลรวมทั้งปี 1,688.2 ล้านบาท โดยได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.140 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม 1,277.6
ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อีกหุ้นละ 0.045 บาท เป็น
จานวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และให้รับ
เงินปันผลภายใน 10 ปี
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 5
เมษายน 2565) และ กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565
โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

1. กาไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)
2. กาไรสะสม (ล้านบาท)
3. จานวนหุ้นชาระแล้ว (ล้านหุ้น)
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
4.1 ระหว่างรอบปีบัญชี
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1

1,700
3,242
9,126

1,585
3,179
8,199

973
2,790
7,231

0.05

0.031

0.0324

ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2

0.05

0.045

0.023

ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3

0.04

0.045

0.022

4.2 จ่ายในปีปันผลงวด ไตรมาส 4

0.045

0.044

0.027

รวมปันผลจ่ายทั้งปี
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ

0.185
1,688
99

0.165
1,353
85

0.1044
755
78
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จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคาถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฏหมายประจาปี 2564 โดย
วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว
CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ จัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฏหมายประจาปี 2564
จานวน 9,266,690.71 บาท เต็มจานวนทุนสารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 99 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลที่บริษัทฯกาหนดไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย
(Consolidated) จากจ านวนหุ้ น ที่ จ ดทะเบี ย นและเรีย กชาระแล้ ว 9,125,611,266 หุ้ น เป็ น จ านวนเงิ น ปั น ผลรวมทั้ งปี
1,688.2 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.140 บาท คิดเป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินสดรวม
1,277.6 ล้านบาท คงเหลื อจ่ายเงินปั นผลงวดสุด ท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อีกหุ้ นละ 0.045 บาท เป็ น
จานวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 410.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และให้รับเงินปันผล
ภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
5,851,506,463
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
5,851,506,463
100.0000
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
CEO: อ้างถึงข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 16 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ทุกปีที่มีการประชุมสามัญประจาปีผู้
ถือหุ้น กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระจานวน 4 ท่าน ดังนี.้ 1.นายศิริพงษ์
ทิณรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.นายจารุวัตร ไตรถวิล
กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
3.นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
กรรมการ
บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างเดือนกันยายน
ถึงเดือน พฤศจิกายน 2564 เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ได้
พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็น
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กรรมการชุดเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายจารุวัตร ไตร
ถวิล นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ และ นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ปรากฎบนจอภาพ)
จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคาถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว
CEO: แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคลตามลาดับดังนี้
5.1 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์เลือก นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
5,851,506,463
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
5,851,506,463
100.0000
5.2 นายจารุวัตร ไตรถวิล: กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เลือก นายจารุวัตร ไตรถวิล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
5,443,171,337
93.2000
ไม่เห็นด้วย
397,135,126
6.7999
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
5,840,306,463
หมายเหตุ: ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จานวน 11,200,000 เสียง
และเนื่องจากผลคะแนนที่คานวณแสดงทศนิยม 4 ตาแหน่งตามโปรแกรมการลงคะแนน จึงทาให้ อัตราร้อยละรวมไม่ครบ 100% ทั้งนี้ไม่มีผลต่อมติ
ที่ประชุมแต่อย่างใด

5.3 นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์:
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบัญชีและการเงิน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เลือก นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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มีผู้ถือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนเสียง
5,842,955,063
8,551,400
0
0
5,851,506,463

คิดเป็นร้อยละ
99.8538
0.1461
0
0

5.4 นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์: กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เลือก นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
5,844,171,163
99.8746
ไม่เห็นด้วย
7,335,300
0.1253
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
5,851,506,463
CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29
มีนาคม 2565
วาระที่ 6: พิจารณากาหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
CEO: แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 กาหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกาหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการ
กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจาก
ยอดขายและการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท
สาหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2564 ดังนี้
บาท/ครั้ง/คน
%เพิ่มขึ้น
ค่าเบี้ยประชุม
(ลดลง)
ปี 2565
ปี 2564
1. ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
60,000
60,000
2. ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,
40,000
40,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการภายนอก)
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
50,000
50,000
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)
30,000
30,000
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และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี้
บาท/คน
%เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
(ลดลง)
ปี 2564
ปี 2563
1. กรรมการ
300,000
300,000
2. กรรมการบริหาร
300,000
300,000
โดยกาหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมครั้งแรก
ในปี 2565 สาหรับค่าตอบแทนประจาปีให้จ่ายเท่ากันครั้งเดียวจากบัญชีทาการของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2565
จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคาถามสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าเบี้ยประชุมและค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว
CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าเบี้ยประชุม ประจาปี 2565 และค่าตอบแทนประจาปี 2564 สาหรับ
กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
5,851,506,463
100.000
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
5,851,506,463
วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2565
CEO: แจ้ งว่าตามพระราชบั ญ ญั ติ บริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ 2535 และตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชีรายปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 6 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฎิบัติงานและ
ประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยต่อไปและขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จานวน 1.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ดังมีรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (ปรากฎรายชื่อบนจอภาพ)
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ระหว่าง ปี 2560-2564 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2563-2564 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. หรือ
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2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ระหว่าง ปี 2560-2564
หรือ
3. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีข อง
บริษัทฯ ปี 2563-2564
หรือ
4. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ปี 2564
โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ด้วยเช่นกัน
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565 (รายไตรมาสและประจาปี) มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี้
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)
-ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
-ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ค่าบริการอื่น

เสนอปี 2565
910,000
870,000
1,780,000
ไม่มี

ปี 2564
910,000
840,000
1,750,000
ไม่มี

%เพิ่ม(ลด)
4%
2%
-

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษัทย่อย อีก 3 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี)
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ : บริษัทย่อย
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI
ค่าบริการอื่น
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

เสนอปี 2565
500,000
580,000
30,000
ไม่มี
1,110,000
2,890,000

ปี 2564
530,000
850,000
30,000
ไม่มี
1,410,000
3,160,000

%เพิ่ม(ลด)
(6%)
(32%)
(0%)
(21%)
(9%)

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้
เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคาถามสอบถามรายละเอียด
คาถาม
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสานักงานสอบบัญชีอื่นเพื่อ
เปรียบเทียบหรือไม่ อย่างไร และ ผู้สอบบัญชี ปัจจุบัน ลงลายมือ
ชื่อมาแล้วกี่ปี
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คาตอบ
CEO

ผู้สอบบัญ ชี ปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 6 มีการเปรียบเทียบ 3-4 ราย
แต่พิ จ ารณาแล้วเห็ น ว่า ผู้ สอบบั ญ ชี จากกรินทร์อ อดิ ท เป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพสูง

และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2565 โดยวาระนี้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว
CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม : มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนามข้างต้น จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 ของกลุ่มบริษัทฯ โดย
ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะ
บริษัทฯ จานวน 1.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และค่าสอบบัญชีประจาปีของบริษัทย่อยรวมจานวน 1.11 ล้านบาท รวมทั้ง
กลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 9 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
5,849,828,463
99.9713
ไม่เห็นด้วย
1,678,000
0.0286
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
5,851,506,463
วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
CEO: แจ้ ง ว่ า ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 913,919,154.10 บาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น สามั ญ จ านวน
9,139,191,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 912,561,126.60 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 9,125,611,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทฯมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จาหน่าย
จานวน 13,580,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DCC-W1) จานวน 13,580,275 หน่วย (ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิตามกาหนด และปัจจุบันใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯดังกล่าว ครบกาหนดอายุแล้ว เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2564) โดยหุ้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2561 ดังนั้น บริษัทฯจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นาออกจาหน่ายดังกล่าว และ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลดทุ น ดั งกล่ าว บริษั ท ฯจะต้ อ งแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงหนั งสื อ บริค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4. ของบริษั ท ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียนจานวน

912,561,126.60

บาท

แบ่งออกเป็น

9,125,611,266

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

0.10

บาท

(เก้าร้อยสิบสองล้านห้า แสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์)
(เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
(สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

9,125,611,266
- ไม่มี -

หุ้น
หุ้น

(เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
(-)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคาถามสอบถามรายละเอียดและเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
CEO: จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและขอให้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน ได้ลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
และเมื่อคะแนนขึ้นบนจอแล้ว
CEO: จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
จานวนเสียง
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
5,851,518,900
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
บัตรเสีย
0
0
รวม
5,851,518,900
หมายเหตุ ภายหลังมีมติลงคะแนนวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 1 รายเป็นจานวน 12,437 หุ้น ดังนั้น จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมจึงมีจานวนทั้งสิ้น 121 ราย และรวมเป็นจานวนหุ้นทั้งสิ้น 5,851,518,900 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนจึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
CEO: ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอตอบคาถามตามที่ได้รวบรวมจากท่าน
ผู้ถือหุ้นทีไ่ ด้เขียนคาถามส่งมาไว้ให้ โดยมีคาถามและคาตอบ ดังนี้
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คาถาม
นายนิรันดร์ จิตประกอบ: ผู้ถือหุ้น

คาตอบ
CEO

คาถาม
นายสรรพอัฑฒ์ พงศ์วัฒน์: ผู้ถือหุ้น
คาตอบ
CEO

คาถาม
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์: ผู้ถือหุ้น

คาตอบ
CEO

คาถาม
คุณสุพตั รา สิทธิชัย: ผู้ถือหุ้น
คาตอบ
CEO

คาถาม
คุณสุพตั รา สิทธิชัย: ผู้ถือหุ้น

บริษัท ฯ มี สิน ทรัพย์ 8,900 ล้านบาท หนี้ สิน 3,100 ล้านบาท
รายได้ 8,300 ล้านบาท กาไรสุทธิ 1,700 ล้านบาท แต่มี กาไร
สะสม 3,200 ล้านบาท กาไรสะสมนี้ นาไปทาอะไรกับหนี้สินอีก
ได้บ้างมั้ยครับ
กาไรสะสมที่มีอยู่นั้นรวมของบริษัทย่อยด้วย และ เราจ่ายปันผล
จากบริษัทเดี่ยว กาไรสะสมนี้ ไม่สามารถเอาไปทาอะไรกับหนี้สิน
ได้ ไม่น่าจะเกี่ยวกันครับ
คิดว่าจะจ่ายปันผลร้อยละร้อยได้นานแค่ไหน
ตามนโยบายจ่ายปันผล มากกว่า 70% โดยใช้เงินทุนหมุนเวียน
จัดการได้ ปีนี้ มี Capex 468 ล้านบาท ไม่มีการลงทุนใหญ่ ก็
สามารถจ่ายปันผลได้เต็มที่ครับ
บัญชีสินค้าคงเหลือ มูลค่า 2,273 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ปี
2564 มีจานวนสูงกว่าปี 2563 ประมาณ 184 ล้านบาท เกิดจาก
อะไร? และได้พิจารณาถึงค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (NRV)
หรือไม่อย่างไรครับ
มีจานวนสินค้ามากขึ้น เก็บสินค้ามากขึ้นทั้งที่สาขาด้วย สาหรับค่า
เผื่อการลดลงของสินค้า เกิดจากสินค้าไม่เคลื่อนไหว ซึ่งทางเรามี
การจัดการเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีความจาเป็นต้องตั้งสารอง
ในเรื่องนี้
ในปี 2565 มีแผนการลงทุนอะไรบ้าง
ขยายสาขาเพิ่ม 5 สาขา โดยซื้อทีด่ ินที่ จ. สุราษฏร์ หาดใหญ่ และ
ก าลั ง จะซื้ อ ที่ มี น บุ รี กาญจนบุ รี เ ป็ น การย้ า ย และราชบุ รี
สร้า งใหม่ ทางสาขาจะเป็ น การขยายปกติ ทั้ งย้ ายและเพิ่ ม งบ
ลงทุนประมาณ 300 ล้านบาทต้นๆ ด้านโรงงานกาลังการผลิต มี
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โดยรวมๆใช้งบประมาณ 468 ล้าน
บาท
บริษัทฯมีการเตรียมรับมือกับ ดิสรัปชั่นอย่างไร
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-ภาวะเงินเฟ้อ จะทาให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงหรือไม่
บริษัทฯ มีนโยบาย และเตรียมการอย่างไร ทีจ่ ะทาให้ผล
ประกอบการของบริษัทยังคงโตต่อเนื่อง
-SSSG ของสาขาโตกี่ % ของรายได้
คาตอบ
CEO

คาถาม
คุณไกรศักดิ์ วงศ์คา: ผู้ถือหุ้น

คาตอบ
CEO

เรื่องโควิด กระทบพนักงาน/แรงงาน แต่เรามีสาขาเครือข่าย
สามารถโยกย้ายทดแทนกันได้ เรือ่ งราคาน้ามัน มีการปรับอัตรา
ค่าขนส่งใช้วธิ ีคิดใหม่ซึ่งประสบผลสาเร็จลดค่าขนส่งลงได้ 10%
ภาวะเงินเฟ้อ กระทบทุกคน ส่วน SSSG ของสาขาเรามีรายได้
จากขายปลีก 80% ขายส่ง 20% ด้านการเติบโตของสาขาลดลง
ประมาณ 1% ของยอดขาย
1.บริษัทฯตั้งเป้าขายกระเบื้องปี 2565 กี่ตารางเมตรหรือเติบโตกี่
% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
2.ตั้งเป้าอัตรากาไรขั้นต้นและอัตรากาไรสุทธิปี 2565 กี่ %
3.แนวโน้มภาพรวม Q1/65 เป็นอย่างไรบ้างครับ
คาดยอดขายโต 5% GP 45% แนวโน้ม Q1/65 ยังทรงๆ

หลังจากนั้น ได้เวลาอันสมควร ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท และ เลขานุการบริษัท รวมทั้งทีมผู้สอบบัญชี และ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่
มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

-----------------------------------นายตระกูล วินิจนัยภาค ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการ

----------------------------------นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา บันทึกการประชุม
เลขานุการบริษัทฯ
หน้าที่ 18 / 18

