บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

เพื่อความรวดเร็ วในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์ โค้ ด
มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย

ณ ห้ องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตังแต่
้ เวลา 12.30 น. เป็ นต้ นไป

รายงานประจาปี 2562
ท่านสามารถ Scan QR CODE เพื่อทราบข้ อมูลในรายงานประจาปี ของบริ ษัทได้ ที่นี่

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา 2019
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองโดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังสานักเลขานุ การบริ ษัท ภายใน
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2563
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ า โดยกรุ ณาระบุคาถามพร้ อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์อีเมล (ถ้ ามี) ผ่านช่องทางอีเมล:Cattleya.Sa@dynastyceramic.com หรื อ ส่งมาพร้ อมกับหนังสือ
มอบฉันทะ โดย บริษัทจะตอบคาถามในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นยังคงประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
มาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นมิอาจจะยกขึ ้น
อ้ างเป็ นข้ อยกเว้ นความรั บผิ ดในกรณี ที่ท่านกระทาการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง และ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้ าร่วมประชุม รวมทังดู
้ แลสุขภาพและอนามัยของท่าน
ที่อาจได้ รับผลกระทบซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่บริ ษัทไม่ประสงค์จะให้ เกิดขึ ้น ดังนันบริ
้ ษัท จึงขอความร่วมมือจาก
ผู้ถือหุ้นดาเนินการตามมาตรการ ดังนี ้
3.1 บริ ษัทจะจัดตังจุ
้ ดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริ เวณหน้ าห้ องประชุม โดย
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกคนจะต้ องกรอกแบบสอบถามตามความจริ งเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื ้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนเข้ าในบริ เวณสถานที่จดั ประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิ ด
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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ข้ อ มูล ด้ า นสุข ภาพหรื อ ประวัติก ารเดิน ทางของท่า น ถื อ ว่า ท่า นกระท าความผิ ด ตามพระราชบัญ ญั ติ
โรคติดต่อพ.ศ. 2558 ในการนี ้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียน จะเว้ นระยะห่าง
2 เมตร รวมถึงจากัดจานวนผู้ใช้ ลิฟต์ในแต่ละรอบด้ วย
3.2 กรณีที่บริ ษัท ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้ แก่ ผู้ที่มีอณ
ุ หภูมิร่างกายตังแต่
้ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึ ้นไปหรื อผู้ที่เดินทางไปหรื อกลับมาจากประเทศที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่ อง ท้ องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้ อยกว่า 14 วัน นับจากวัน
เดินทางกลับ รวมถึง เป็ นผู้ที่ ติด ต่อใกล้ ชิ ดกับ บุค คลเดินทางไปหรื อ กลับ มาจากประเทศที่ เ ป็ น เขตติ ด
โรคติดต่ออันตรายฯ น้ อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ หรื อผู้มีไข้ หรื อมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติด
เชื ้อ COVID-19 หรื อมีอาการเกี่ ยวกับทางเดินหายใจ บริ ษัทฯ ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มี
ความเสี่ยงดังกล่าวเข้ าห้ องประชุม
3.3 บริษัทจะจัดที่นงั่ ในห้ องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้ าอี ้อย่างน้ อย 2 เมตร
3.4 ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมถามคาถามโดยเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่ง
ที่จุดลงทะเบียน หรื อส่งในห้ องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะจัดการประชุมให้ กระชับ
ภายในเวลา 2 ชัว่ โมง
3.5 บริ ษัทฯ จะดาเนินการฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื ้อและทาความสะอาดสถานที่จดั ประชุมด้ วยน ้ายาทา
ความสะอาดก่อนเริ่ ม การประชุม และขอความร่ วมมื อผู้เข้ าร่ วมประชุมสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาการประชุม
3.6 บริ ษัทฯ งดการแจกอาหาร เครื่ องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริ เวณจัดการประชุมโดย
เด็ดขาด
3.7 บริ ษัทฯ งดแจกรายงานประจาปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของ
ร่ วมกับผู้อื่น และเพื่ อความปลอดภั ย สุขอนามัยของผู้เข้ าร่ วมประชุม ทุกท่านรวมถึง ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรื อมีข้อกาหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้ งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดาเนินการดังกล่าวให้
ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.dynastyceramic.com) ตามความเหมาะสมต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิ ค จากัด (มหาชน)
DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 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

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เรี ยน ผู้ถือหุ้น บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย :
1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
2. รายงานประจาปี 2562 (ในรูปแบบ QR CODE)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้ อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
7. แผนที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด แบบ ข และแบบ ค
ตามที่ บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ แจ้ งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2563 เดิมกาหนดไว้ ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตังแต่
้ วนั ที่
30 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเมื่อ
สถานการณ์ผ่อนคลายขึ ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จึง
มีมติกาหนดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชนั ้ 4 อาคารสานักงานของบริ ษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามกาหนดเวลา ดังนี ้
เวลา 12.30 น.
เวลา 14.00 น.

ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
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วาระที่ 1 : พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ขึ ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และได้ จดั ทา
รายงานการประชุม ส่ง ให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทยภายในเวลาที่ กฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ด้ วยแล้ ว และบริษัทฯได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่ า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดังกล่าวข้ างต้ น
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี บญ
ั ชีสิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
รายงานประจาปี 2562 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานประจาปี 2562 ได้ สรุปผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นระหว่างปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2562 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 และ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ
37-38 กาหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุดของรอบปี
บัญชี ของบริ ษัทฯ เพือ่ เสนอต่อที ป่ ระชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื อ่ พิ จารณาและอนุมตั ิ งบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน และ
ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที ่ประชุมผูถ้ ื อหุ้น”
งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบและเสนอขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ
งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธัน วาคม 2562 ของบริ ษั ท ฯ ได้ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี แ ละได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ ว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติง บแสดงฐานะ
การเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดย
สรุปสาระสาคัญ ได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
บริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
8,721.9
9,076.5
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
5,202.9
5,663.3
รายได้ จากการขาย (ล้ านบาท)
8,117.6
8,117.4
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้ านบาท)
972.8
962.5
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.139
0.138
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุ มัติการงดจ่ ายเงินปั นผลเพิ่มเติม สาหรั บผลประกอบการปี 2562 และ
รับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
“นโยบายจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษัทฯทีก่ าหนดให้จ่ายเงิ นปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษี เงิ นได้รวมทัง้ เครื อ (จากงบการเงิ นรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท ไดนาสตี ้
เซรามิ ค จากัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมี กระแสเงิ นสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงิ น
ปั น ผลได้ ทั้ง นี ้ ขึ้ น อยู่ กับ แผนการลงทุน และปั จ จัย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งอื ่ น ๆ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯอาจจะ
พิ จารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงิ นปันผลเป็ นครั้งคราว เพือ่ ให้เป็ นไปตามแผนการเติ บโตทาง
ธุรกิ จของบริ ษัทฯในอนาคต”
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปั นผล
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
1. กาไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้ านบาท)
973
979
1,117
2. จานวนหุ้นชาระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
7,231
6,528
6,528
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
3.1 ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1
0.0324
0.033
0.040
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2
0.023
0.029
0.037
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3
0.022
0.027
0.028
3.2 จ่ายในปี ปันผลงวด ไตรมาส 4
0.027
0.027
0.023
รวมปันผลจ่ายทังปี
้
0.1044
0.116
0.128
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
755
757
836
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้ อยละ
75
77
75
**อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการของบริ ษัท ตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลรวมสาหรับผลการ
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 6 ของ 56 หน้ า

ดาเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1044 บาท โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการ
ดาเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2562 เป็ นเงินสดไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.0774 บาท เป็ นเงินรวม 559.72
ล้ านบาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ
0.027 บาทเป็ นจานวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ ายรวม 195.25 ล้ านบาทรวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายสาหรับผล
การดาเนินงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ ว เป็ น
จ านวนเงิ นรวม 754.96 ล้ านบาทซึ่ง เป็ น การจ่า ยจากกาไรสะสมที่ ยัง ไม่ไ ด้ จัด สรรให้ แ ก่ผ้ ูถื อหุ้น และ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้ 4 ครัง้ ดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 41 กาหนดให้ บริ ษัท ฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562
เป็ นเงินเท่ากับ 7,034,326.57 บาท (เดิมมีจานวน 65,280,000.00 บาท รวมเป็ น 72,314,326.57 บาท)
เต็มจานวนทุนสารองตามกฎหมายร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทที่ ออกและเรี ยกชาระแล้ ว (ทุนจด
ทะเบียนบริษัทที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว 723,143,265.70 บาท)
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
16 กาหนดไว้ ว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออจากตาแหน่ง หนึ่ ง ใน สาม ถ้า
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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จานวนกรรมการที ่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที ่ใกล้ที่สุดกับ หนึ่ง ใน สาม
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ ง ตามวาระนัน้ อาจจะได้รับเลื อกตั้งเข้ าเป็ นกรรมการอี กก็ ได้” โดยในปี นีม้ ี
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ
2.นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.นายทศพร บรรยงค์เวทย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.นายมนต์รัก แสงศาสตรา
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการ
บริ ษัทฯได้ ประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทย เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้ าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอ
รายชื่อกรรมการ
ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย นาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ และ นายมนต์รัก แสงศาสตรา
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการ
ซึง่ มีสว่ นได้ เสียในวาระการพิจารณาครัง้ นี ้) ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจานวน 4 ท่าน
ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ โดยได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน
ได้ แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ และ นายมนต์รัก แสง
ศาสตรา กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หาร มี
ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและ
จริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย และได้ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ในฐานะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน การ
เป็ นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
หมายเหตุ ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 15 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก โดยให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้น
ต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นของคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 8 ของ 56 หน้ า

การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 : พิจารณากาหนดค่ าเบีย้ ประชุมและค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 30 กาหนดว่า “บรรดาค่าตอบแทน ทีจ่ ะจ่ายให้กรรมการของบริ ษัทฯ
ให้เป็ นไปตามมติ ของที ่ประชุมผู้ถือหุ้นที ่จะกาหนดเป็ นคราวๆไป โดยมติ ดงั กล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุ้นที ม่ าประชุม”
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้ องปฏิ บัติภาระหน้ า ที่ ที่
กาหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้ องมีความรับผิดชอบทังทางแพ่
้
งและทางอาญา หากไม่ไ ด้ ปฏิบตั ิ
ตาม นอกจากนี ้ กรรมการแต่ละคนต้ องให้ ความทุ่มเท รวมทัง้ ให้ คุณค่า (Value) ที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่ง
ออกเป็ นสองส่วน ดังนี ้
1. ค่ าเบีย้ ประชุม (Meeting Allowance) เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้ กบั กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมใน
แต่ละครัง้ โดยให้ เฉพาะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมเท่านัน้
1.1 ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ควรได้ รับเบี ้ยประชุมในอัตราส่วนที่
สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกาหนดไว้ เป็ นนโยบายที่ชดั เจนและมีการ
เปิ ดเผยให้ เป็ นที่ทราบโดยทัว่ ไป
1.2 ค่าเบี ้ยประชุมอนุกรรมการ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้ รับค่าเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุม คณะอนุกรรมการด้ วย
โดยอาจกาหนดอัตราค่าเบีย้ ประชุม ของคณะอนุกรรมการไว้ ในระดับ ต่า กว่า หรื อเท่า กับ
คณะกรรมการชุ ด ใหญ่ เนื่ อ งจากขอบเขตหน้ าที่ ข องคณะอนุ ก รรมการมี จ ากั ด กว่ า
คณะกรรมการโดยรวม
1.3 ระดับของค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
ระดับของค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ ควรอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทาให้ กรรมการ
จากัดจานวนบริ ษัทที่จะดารงตาแหน่งกรรมการเท่าที่มนั่ ใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้ า
ร่ วมประชุมและทาหน้ าที่ของกรรมการได้ อย่างมีประสิทธิผล บริ ษัทฯ กาหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 9 ของ 56 หน้ า

ของบริ ษัทชัน้ นาในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ และในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
2. ค่ าตอบแทนกรรมการ (Directors' remuneration) เป็ นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้ กับกรรมการ
ปี ละครัง้ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้ างให้ กบั ผู้ถือหุ้น เช่น เงินปันผลที่จา่ ยให้ กบั ผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
สาหรับปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัทฯพิจารณาแล้ ว โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ในอัตราเท่ากับปี ก่อน
ดังนี ้ คือ
ค่ าเบีย้ ประชุม
1. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)
3. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัท, กรรมการตรวจสอบ
4. ค่าเบี ้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)

ปี 2563
60,000
40,000

บาท/ครัง้ /คน
ปี 2562
ปี 2561
60,000
60,000
40,000
40,000

50,000
30,000

50,000
30,000

50,000
30,000

และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี
1. ค่าตอบแทนประจาปี กรรมการ
2. ค่าตอบแทนประจาปี กรรมการบริ หาร

บาท/คน
ปี 2562
ปี 2561
300,000
300,000
300,000
300,000

%เพิ่มขึน้
(ลดลง)
-

โดยกาหนดให้ จา่ ยค่าเบี ้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมเท่านัน้ ทังนี
้ ้โดยให้ มีผลตังแต่
้ การประชุม
ครัง้ แรกในปี 2563 สาหรับค่าตอบแทนประจาปี ให้ จา่ ยเท่ากันครัง้ เดียวจากบัญชีทาการของบริษัทในวันที่
1 กรกฎาคม 2563
ทัง้ นี ้ นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิ สระ และ กรรมการที ไ่ ม่ได้เป็ นผู้บริ หาร ยังได้รบั ค่าตอบแทนในสิ ทธิ ประโยชน์อืน่ ๆ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง

การลงมติ
ที่ประชุมต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรั บปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯทุกปี ทังนี
้ ้ได้ มอบหมายให้ ผา่ นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาผู้ส อบบัญ ชี ร ายปั จ จุบัน ซึ่ง พิ จ ารณาจากผลการ
ปฎิบตั งิ านและประสบการณ์แล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ ให้ ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ ออดิท
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต่อไป นับเป็ นปี ที่ 4 จึงได้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ
เพื่อขออนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ หรื อ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต หรื อ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็ นผู้สอบ
บัญชีประจาปี 2563 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เฉพาะบริ ษัทฯ จานวน 1.84 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อย จานวน 1.63 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 รวมทังเครื
้ อ
3.47 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ ว ให้ ค วาม
เห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท
กรินทร์ ออดิท จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เคยได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 โดยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัท ในปี 2560-2562 หรื อ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 หรื อ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 หรื อ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 เสนอชื่อเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นปี แรก หรื อ
5. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 เสนอชื่อเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นปี แรก
โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทฯ และงบการเงินรวมของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวน 1.84 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 5
และแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทย่อย ประจาปี 2563 นายโกมินทร์ ลิ ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรื อ
นายวิเชียร ปรุ งพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรื อ และ/หรื อ นายมงคล เหล่าวรพงศ์
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรื อ นางสาวกชมน ซุ่นห้ วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536
และ/หรื อ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรื อ นางสาวกัญจน์วารัท
ศิกดิศ์ รี บวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273
โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทย่อย และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวน 1.63 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 5
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอืน่ (non-audit-fee) จากสานักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชี สงั กัด บุคคลหรื อ
กิ จการทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้สอบบัญชี และสานักงานทีผ่ ู้สอบบัญชี สงั กัดในรอบปี บัญชี ทีผ่ ่านมา ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ต า ม ร า ย ชื ่ อ ที ่ เ ส น อ ม า นั้ น ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ทีเ่ กี ย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี )
บมจ.ไดนาสตี ้ เซรามิค
บมจ.ไทล์ ท้ อป อินดัสตรี ้ : บริ ษัทย่อย
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริ ษัทย่อย
บจก. โรแยล เอเซีย บริ ค แอนด์ ไทล์ : บริ ษัทย่อยของ RCI
ค่าบริ การอื่น
รวมค่าสอบบัญชี

เสนอปี 2563*
1,838,000
557,000
1,040,000
31,000
ไม่มี
3,466,000

ปี 2562
1,750,000
530,000
990,000
30,000
ไม่มี
3,300,000

%เพิ่ม(ลด)
5.0%
5.1%
5.1%
3.3%
5.0%

ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่

คุณวุฒิการศึกษา

1

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759

-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305

-ปริญญาโทบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ด้านการสอบบัญชี
กลุ่มสถาบันการเงิน
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุม่ บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จากัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
กลุม่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริษัท ห้ องเย็นเชี่ยนซีฟดู้ ส์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
กลุม่ บริษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มวัสดุก่อสร้ าง
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
กลุ่มพลังงาน
บริษัท ยูนิค ไมนิ่งเซอร์ วิสเซส จากัด (มหาชน)
กลุ่มสิ่งพิมพ์
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุม่ บริษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด (มหาชน)
กลุ่มวัสดุก่อสร้ าง

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 12 ของ 56 หน้ า

3

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

-นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4

นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5

นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผู้สอบ -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897
สาขา-การบริหารการเงินสถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุม่ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จากัด (มหาชน)
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
กลุ่มการค้ าและค้ าปลีก
กลุม่ บริษัท เจมาร์ ท จากัด (มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
กลุม่ บริษัท ยูซิตี ้ จากัด(มหาชน)
กลุม่ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มวัสดุก่อสร้ าง
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
กลุ่มพลังงาน
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด(มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
กลุม่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
กลุ่มยานยนต์
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์(ประเทศไทย)
จากัด
กลุ่มสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุม่ บริษัท ซีพีพีซี จากัด(มหาชน)
กลุม่ บริษัท ห้ องเย็น โชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด(มหาชน)
บริษัท บางกอก เทเลคอม จากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด
กลุ่มธุรกิจค้ าปลีก
บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ ้ง จากัด
(มหาชน)
กลุ่มเทคโนโลยี่
บริษัท มิตซูชิตะ อิเลคทริค(ประเทศไทย)จากัด
กลุ่มยานยนต์
บริษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จากัด

การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทฯกาหนดให้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ จ ะมี สิทธิ เข้ าร่ ว ม
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (Record Date)

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอานาจให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8 และโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน
2563 และเพื่อให้ ทา่ นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุม
ในครัง้ นี ้ได้ ลว่ งหน้ าที่ www.dynastyceramic.com หรื อโทรสารหมายเลข 66(0)276-9913
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริ ษัทขอเสนอรายชื่อกรรมการ
อิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ดังนี ้
1) นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
2) นายทศพร บรรยงค์เวทย์
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว และเพื่อให้ การ
ลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อท่านผู้รับมอบ
ฉันทะ โปรดนาหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี ้ พร้ อมหลักฐานแสดงสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมตามเอกสารแนบ
ลาดับที่ 8 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน)

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ

สานักงานเลขานุการบริษัทฯ
โทร. 0-276-9275-81 ต่อ 403
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 14 ของ 56 หน้ า

หมายเหตุ :
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้ าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และ เอกสารประกอบในเว็บไซด์ของบริษัทฯได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 29
พฤษภาคม 2563
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีผ้ ตู ิดตามมาด้ วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึง่ บริษัทได้ จดั แยกไว้ ตา่ งหาก
โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี ้ประกอบการมอบฉันทะ
กรณีบุคคลธรรมดา
1. หนังสือมอบฉันทะพร้ อมติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท (บริษัทฯได้ จดั เตรียมอากรแสตมป์ ไว้ ให้ แล้ ว)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
กรณีนิติบุคคล
1. หนังสือมอบฉันทะพร้ อมติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท
2. สาเนาหนังสือรับรองบริษัท
2.1 สาหรับนิติบคุ คลในประเทศ สาเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ ออกให้ โดยสานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัท พร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญ (ถ้ ามี)
2.2 สาหรับนิติบคุ คลต่างประเทศ สาเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 1 ปี พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อานาจของบริษัทพร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญ (ถ้ ามี)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะตามข้ อ 2. และ ผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562
บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารสานักงานของบริษัทฯ
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ด
ประชุม แล้ วแถลงว่าคณะกรรมการ บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2562 กาหนดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.
โดยบริษัทฯ กาหนดให้ วนั ที่ 11 กันยายน 2562 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเองจ านวน 118 ราย โดยการมอบฉัน ทะจ านวน 183 ราย รวมทัง้ สิ น้ จ านวน 301
ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 6,249,219,335 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.4174 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
เกิน หนึง่
ในสาม จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อกาหนดของบริ ษัทฯ
ประธานฯ แนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ คือ
1 นายรุ่งโรจน์
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3 นายศิริพงษ์
ทิณรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4 นายทศพร
บรรยงค์เวทย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึง่ ได้ รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้ วย)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5 นายสุรศักดิ์
โกสิยะจินดา
(ซึง่ ได้ รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้ วย)
6 นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 16 ของ 56 หน้ า

7
8
9
10
11

นายชัยสิทธิ์
นายสุวิทย์
นายมนต์รัก
นายมารุต
นายจารุวตั ร

วิริยะเมตตากุล
สมานพันธ์ชยั
แสงศาสตรา
แสงศาสตรา
ไตรถวิล

กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการผลิต
กรรมการเข้ าร่วมประชุม คิดเป็ นสัดส่วน 100 % ของกรรมการทังหมด
้
พร้ อมแนะนา ผู้บริหารของบริษัทฯที่มาร่วมประชุมด้ วยได้ แก่ นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริ ษัท เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด มาร่วมประชุมชี ้แจงในครัง้ นี ้
จานวน 1 ท่าน ได้ แก่ คุณจิรยง อนุมานราชธน
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เข้ าประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย และเป็ นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็ นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแล
การประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริษัทฯ
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผ้ ถู ือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ เข้ าร่วมประชุมและ
สังเกตการณ์การประชุม ได้ แก่ คุณสุวิทย์ จันทร์ อาพร
ประธานฯ เพื่อความเรี ยบร้ อยในการประชุมครัง้ นี ้ขอมอบหมายให้ กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
)คุณคัทลียา แสงศาสตรา (เป็ นผู้ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสาหรับการ
พิจารณาในแต่ละวาระ
คุณคัทลียา กรรมการและเลขานุการบริ ษัท แจ้ งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัดกาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1
เสียง
ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึง่ เท่านัน้
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1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยใช้ วิธีการชูมือ การให้ นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่ง
เสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะ
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ ประชุม ว่ามี ผ้ ูถื อหุ้น คนใดไม่
เห็นชอบ หรื องดออกเสียงหรื อไม่ ถ้ ามีผ้ ไู ม่เห็นชอบหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บ
บัตรลงคะแนน
ถ้ าไม่มีผ้ ไู ม่เห็นชอบหรื องดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุ ปในวาระนันๆว่
้ า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
เป็ นเอกฉันท์รับรองหรื อให้ ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
3. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าประชุมแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติคดั ค้ านหรื องดออกเสียง
มาในหนัง สื อมอบฉันทะไว้ แล้ วนัน้ บริ ษัทฯได้ บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ แล้ วตัง้ แต่ผ้ ูรับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้ าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้ เห็น
เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น บริ ษัทได้ นาระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในการนับคะแนนเสียง ซึ่ง
จะช่วยให้ ขนตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสี
ั้
ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น โดยในการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบ
บัตรลงคะแนนเสียงให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สาหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย ไม่ต้อง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
และจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้
มติของที่ประชุม จะถื อตามคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 1 และวาระที่ 3
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ วาระที่ 2
คุณคัทลียา กรรมการและเลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
หากที่ประชุมไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ าน ประธานฯจึงดาเนินการเริ่ มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และหาก
ท่านผู้ถือหุ้นมีคาถามที่เกี่ยวกับวาระที่กาลังพิจารณาขอให้ ยกมือสอบถามได้
หากมีคาถามอื่ นที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับวาระที่กาลังพิจารณา ขอให้ รวบรวมคาถามไปไว้ ในวาระอื่นๆ
จากนันจึ
้ งเริ่มตามวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 : พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
19 เมษายน 2562
ประธานฯ ได้ เ สนอให้ ที่ประชุม พิจ ารณาและรั บ รองรายงานการประชุม ใหญ่ ส ามัญผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึง่ รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม
ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่
1 รวมทังได้
้ นาเผยแพร่ ไว้ ใน website ของบริ ษัทแล้ ว โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯพิจารณาแล้ วเห็นว่า มีการ
บันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด
คุณศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี
ผู้ถือหุ้น
เรื่ องจ่ายเงินปันผล ที่ระบุวา่ เป็ นเงินสดอีก 0.027 บาทต่อหุ้น โดยจ่าย
จากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้ อยละ 20 และให้ รับเงินปันผลภายใน 10 ปี
คืออย่างไร
ประธานฯ
เป็ นการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นลืมหรื อไม่มารับ เงินปันผล
จะอยู่ไ ด้ 10 ปี ให้ ม ารั บได้ หากเสี ยชี วิตก็ ม อบฉันทะให้ ผ้ ูรับมรดกกับ
หมายศาลมาติดต่อขอรับเงินได้
คุณศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี
ผู้ถือหุ้น
บริษัทส่วนใหญ่ ไม่ลงข้ อมูลนี ้ เพราผู้ถือหุ้นจะรู้เอง
ประธานฯ
เนื่องจากมีเงินปันผลค้ างรอจ่ายในบัญชี จึงลงเพื่อเป็ นการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นลืมหรื อไม่มารับเงินปันผล เงินปั นผลจะอยู่ได้ 10 ปี
ให้ มารับได้
เมื่อไม่มีข้อเสนออื่นอีก ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
ประธานฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ลงคะแนน ได้ มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี ้ต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน รั บรองรายงานการประชุม ใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่ง ประชุม เมื่ อวัน ที่ 19
เมษายน 2562 ดังนี ้
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

6,249,437,052
0
0
0
6,249,437,052

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทฯ ซือ้ กิจการของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) (“RCI”) ผ่ านการทาคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ทัง้ หมดของ RCI ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ : สาเหตุที่ DCC ต้ องทา Tender RCI ทัง้ หมด เนื่ องจากต้ องการขจัดเรื่ องการขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพราะ DCC และ RCI มีกรรมการร่ วมกัน อีกทังกรรมการของ
้
DCC เข้ าไปถือหุ้น RCI จึง
ต้ องการขจัดความขัดแย้ ง โดยผู้บริ หาร ทัง้ DCC และ RCI จะขายหุ้นที่ถือใน RCI ทังหมด
้
ให้ DCC โดย
การเสนอขอซื อ้ หุ้น RCI ในราคาหุ้น ละ 4 บาท ซึ่ง เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
12/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ”)
ประธานฯ : ขอเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติม
คุณจิรยง อนุมานราชธน (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ / IFA): เรื่ องเข้ าทารายการ Voluntary Tender Offer
การเสนอซือ้ โดยสมัครใจ โดยภาพรวมของการทารายการทังหมด
้
อยู่ใน IFA Report ที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
ท่านแล้ ว (โปรดดูสไลด์ที่เสนอในที่ประชุม)
รายละเอียดของการเข้ าทารายการ
 บริษัทฯ จะเข้ าซื ้อกิจการของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“RCI”) ผ่านการ
ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจ (Voluntary Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ
RCI จานวน 578,829,365 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.84 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของ
้
RCI ในราคาเสนอซื ้อ 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ ารายการเท่ ากับ 2,315.32 ล้ านบาท
 ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุ้นใน RCI จานวน 38,010,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.16 ของหุ้นที่ออกและ
ชาระแล้ วทังหมดของ
้
RCI
 ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายของ RCI ประกอบด้ ว ย บุ ค คลที่ เ กี่ ยวโยงกั น และผู้ ถื อ หุ้ นอื่ นๆ ที่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นของ RCI ดังนี ้
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RCI ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และมูลค่ าของรายการ
ผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้นของ RCI
(หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น RCI
(ร้ อยละ)

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)

1) บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ครอบครัวแสงศาสตรา

86,010,000

13.94

344.04

ครอบครัวสมานพันธ์ ชัย

14,864,000

2.41

59.46

รวมบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

100,874,000

16.35

403.50

2) ผู้ถอื หุ้นอื่นๆ

477,955,365

77.49

1,911.82

578,829,365

93.84

2,315.32

รวม

แหล่ งที่มาของเงินทุน
 วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวนไม่เกิน 2,315.32 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจากับ
สถาบันการเงิน เกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ซึง่ ณ วันที่ประชุมนี ้ ทราบว่าผ่านขันตอนเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว
วัตถุประสงค์ ในการเข้ าทารายการ
 มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะปรั บ โครงสร้ าง เพื่ อ ขจัด
ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of
interest) ของธุรกิจที่ทับซ้ อนกัน และมีกลุ่มผู้ถือ
หุ้น ใหญ่ แ ละกรรมการร่ ว มกัน และปฏิ บัติต าม
เกณฑ์การดารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน
 หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ RCI ตอบรับคาเสนอซือ้
หลัก ทรั พ ย์ จะส่ง ผลให้ RCI เป็ น บริ ษั ท ย่อ ยใน
สัดส่วนร้ อยละ 100.00 และอาจนาไปสู่การเพิก
ถอนหลั ก ทรั พ ย์ ข อง RCI ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ใน
อนาคต หากบริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งหุ้นสามัญของ RCI
ในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 90.00 ของจานวนหุ้น
ทังหมด
้

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(ครอบครัวแสงศาสตรา
และครอบครัวสมานพันธ์ชยั )
ร้ อยละ 44.81

ร้ อยละ 96.83

TTOP

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

ร้ อยละ 16.35
ร้ อยละ 6.16

จาหน่ายสินค้ า

ร้ อยละ 100.00

RABT
หยุดดาเนินกิ จการ
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โครงสร้ างการถือหุ้นก่ อนและหลังการเข้ าทารายการ

ข้ อมูลทังหมดนี
้
้จะปรากฏใน IFA Report เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปบริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน) ตังแต่
้ หน้ า 72 เป็ นต้ นไป
รายละเอียดของการเข้ าทารายการ
ข้ อดีและข้ อเสียของการทารายการ

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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ความเหมาะสมของราคา

สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมในแต่ละวิธี
วิธีการประเมิน

มูลค่ ายุติธรรม
(บาท/หุ้น)

ราคาที่จะเสนอซือ้
(บาท/หุ้น)

ราคาสูง (ต่า) กว่ า
ราคาเข้ าทารายการ(ร้ อยละ)

วิธีมลู ค่าตามบัญชี

1.11

(72.21)

วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

2.39

(40.19)

3.14 - 3.81

(21.55) – (4.76)

วิธีมลู ค่าหุ้นตามวิธีราคาตลาด

4.00

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด – P/BV

0.81 - 1.21

(79.64) – (69.87)

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด – P/E

37.38 - 43.08

834.58 - 976.97

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด – EV/EBITDA

4.87 - 6.37

21.72 - 59.19

วิธีคิดลดกระแสเงินสด

4.04 - 4.19

0.97 - 4.71

ข้ อมูลทังหมดนี
้
้ จะปรากฏใน IFA Report หน้ า 22-25

IFA เห็นว่าราคาที่ประเมินโดยวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุดใน
การประเมินมูลค่าหุ้นของ RCI เนื่องจากวิธีนีไ้ ด้ พิจารณาถึงความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดใน
อนาคตของ RCI ประกอบกับนโยบายในการบริ หารจัดการของผู้บริหารของ RCI ในอนาคต โดยช่วงราคาที่
เหมาะสมสาหรับมูลค่าหุ้นของ RCI เท่ากับ 4.04 – 4.19 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ IFA เห็นว่าราคาเข้ าทาคาเสนอ
ซื ้อที่ 4.00 บาทมีความเหมาะสม
วิธีDiscounted Cash Flow หรื อวิธีคดิ ลดกระแสเงินสดนี ้จะปรากฏ IFA Report ตังแต่
้ หน้ า 33-45
ความเป็ นธรรมของเงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
 การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
RCI โดยสมัครใจจากผู้ถือหุ้นทุกรายของ RCI นัน้ เข้ า
ข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ถือ
หุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ าเงื่อนไขดังกล่ าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นไปตามเงื่อนไขการเข้ าทารายการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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สรุปความเห็นของ IFA ต่ อการเข้ าทารายการ
เพื่อลดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สามารถลดภาระหน้ าที่และค่าใช้ จา่ ยต่างๆ และส่งผลให้ การทารายการระหว่างบริษัทฯ และ RCI
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ ้น
สามารถกาหนดนโยบายและการดาเนินงานของ RCI ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สามารถรับรู้รายได้ และกาไรของ RCI เพิ่มขึ ้น และมีสิทธิได้ รับเงินปันผลจาก RCI เพิ่มขึ ้นตาม
สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการทาคาเสนอซื ้อ
เสริมสร้ างความแข็งแกร่งในการดาเนินธุรกิจ และเพิ่มความได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งราย
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีความโปร่งใส เป็ นธรรม เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนที่
มีตอ่ บริษัทฯ
ราคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญของ RCI ที่ 4.00 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม
เงื่อนไขในการเข้ าทารายการมีความเหมาะสม เป็ นไปตามเงื่อนไขการเข้ าทารายการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

ประธานฯ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่
คุณศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี
ผู้ถือหุ้น
ถามเรื่ อง Timeline ในการทา Tender แต่ละช่วงเป็ นอย่างไร
คุณจิรยง อนุมานราชธน IFA หากผู้ถือหุ้นอนุมตั ใิ ห้ ทารายการในวันนี ้ จะมีทีมจากบริษัทที่ปรึกษา
ทางการเงิน(FA) เข้ ามาช่วยทารายการนี ้ คือ บริษัท ฟิ นนั เซีย ไซรัส
หากวันนี ้ ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ ก็จะทาการยื่นแบบ 247-4 และเริ่มทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ ระยะเวลาซื ้อ 25 วันทาการ
คุณนิรันดร์ พงษ์กล่า
ผู้ถือหุ้น
คุณจิรยง อนุมานราชธน IFA

คุณนิรันดร์ พงษ์กล่า
ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ

มูลค่า 2,315 ล้ านบาท คิดเป็ นกี่% ของ DCC เพราะของเดิมคือ 6.16 %
DCC จะซื ้อหุ้นRCI 100 % หัก 6.16 % ที่ DCCถืออยู่ จะเท่ากับ93.84%
เป็ นเงิน 2,315 ล้ านบาท ที่ราคา 4 บาทต่อหุ้น

DCC ถือหุ้น 6.16%กับอีก 2 ครอบครัว ถือหุ้นในราคาที่เท่าไหร่
ได้ เปิ ดเผยตอนที่ซื ้อไปแล้ วและมีรายงานไปทางกลต.เรี ยบร้ อยแล้ ว
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ผู้ถือหุ้น
คุณจิรยง อนุมานราชธน IFA

RCI จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อไม่
ไม่มี เวลาที่ทา Tender จะแค่ตงโต๊
ั ้ ะทา Tender เหมือนหลายๆบริ ษัทฯ
ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งเรี ย กประชุม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ ขออนุมัติ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้
เกี่ยวกับบริ ษัทฯ แต่ทางRCI จะมีการว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
เพื่อทาการประเมินราคาที่เหมาะสมและนาเสนอผู้ถือหุ้นของRCI ว่าควร
ตอบรับหรื อปฏิเสธการเสนอซื ้อของ DCC

ผู้ถือหุ้น
คุณสมลักษณ์ เธียรพจน์
FAจาก ฟิ นนั เซีย ฯ

ฟิ นนั เซีย หักค่านายหน้ ากี่เปอร์ เซนต์
ค่าคอมมิชชัน่ ปกติ 0.25% เหมือนที่เทรดหุ้น

อนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้น 1.นอกจากวิธีนี ้ มีวิธีใดในการขจัดความขัดแย้ งอีกบ้ าง
2. D/E Ratioที่เพิ่มขึน้ บริ ษัทมี วิธีจัดการอย่างไรที่จะทาให้ สถานการณ์
บริษัทฯดีเหมือนเดิม
ประธานฯ
1.ไม่มีวิธีการใดที่จะดีกว่าการไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องถือหุ้นRCI ผู้บริ หาร
DCC ต้ องไม่มีห้ นุ หรื อผลประโยชน์ใดๆใน RCI ซึง่ เป็ นวิธีที่ทงั ้ กลต.และ
ตลาดหลักทรัพย์ เห็นชอบด้ วย
2.ทางคณะกรรมการและผู้บริหารได้ พิจารณาแล้ วว่า ในปี ที่ผา่ นมา RCI
มีกาไร 154 ล้ าน และปี 62 นี ้น่าจะใกล้ เคียงหรื อมากกว่า หากกู้เงินมา
เต็มจานวน DCCจะมีภาระดอกเบี ้ยปี ละประมาณ 40 ล้ าน ในขณะที่
RCI สามารถทากาไรได้ ถึง160-170ล้ าน เมื่อหักดอกเบี ้ยก็จะมีเงินเหลือ
อีก 120 ล้ าน จะเห็นว่า DCC ได้ ประโยชน์
คุณนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ

Market share DCC RCI COTTO UMI มีสดั ส่วนอย่างไร
DCC และ RCI รวมกันจะอยู่ที่ประมาณ 55 %

ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ

เนื่องจากไม่ได้ ถือหุ้นใน RCI จึงอยากให้ เล่า ให้ ได้ ร้ ูจกั RCI มากขึ ้น
ก่อนที่ DCC จะเข้ าไป ทางRCI ประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด เราได้
สารวจและประเมินแล้ ว พบว่าเกิดจากความผิดพลาดทางการบริ หาร
จัดการด้ านการผลิต และการตลาด ที่ไม่สอดคล้ องกัน และ RCI รับจ้ าง
ผลิตเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ ควบคุมต้ นทุนไม่ได้ ตลอดจนเครื่ องจักรขาดการ
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บารุงรักษา Technical Knowhow ต่า ทาง DCC จึงเข้ าไปจัดการ
ปรับปรุงระบบใหม่ เพื่อให้ เป็ นระบบเดียวกันกับ DCC ที่ประหยัดต้ นทุน
ให้ ได้ มากที่สดุ ต้ นทุนการผลิตเดิม 146 บาท/ตรม. แต่ปัจจุบนั อยู่ที่ 8384 บาท/ตรม. ทาให้ RCI มีความสามารถแข่งขันในด้ านราคา และผลิต
สินค้ าตรงตามที่ตลาดต้ องการ ขายสินค้ ามากขึ ้น กาไรก็มากขึ ้น
คุณศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี
ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ
คุณศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี
ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ

DCC ที่เป็ นด้ านซื ้อหุ้นจะได้ เปรี ยบ แต่ RCI ด้ านขายจะเสียเปรี ยบ
เพราะต้ นทุนที่ซื ้อมา ไม่ได้ ซื ้อในราคา 4 บาท ในการซื ้อ 100% มีเงื่อนไข
อื่นใดหรื อไม่ ว่าถ้ าได้ ห้ นุ ไม่ถึง 100% DCC จะไม่ซื ้อ
เราไม่มีเงื่อนไข
ต่างประเทศเคยมา Company Visit แล้ ว ผมถือหุ้นมานานพอสมควร
ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมที่โรงงาน
ในโรงงานเรามี Technical Knowhow ซึง่ เป็ นส่วนที่เราคิดค้ นเอง ซึง่
บริษัทไม่สามารถเปิ ดเผยได้ DCCต้ องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
โดยส่วนรวมไว้ ต่างประเทศที่มา ก็มาที่สานักงานใหญ่ ไม่ได้ ไปที่โรงงาน

ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ

งบ 2,315 ล้ านบาท ใช้ เวลากีปีคืนทุน หุ้นควรจะราคาเท่าไหร่
ตอบไม่ได้ วา่ ราคาจะเป็ นเท่าไหร่ ถ้ าดูจากผลการดาเนินงาน RCIเพิ่ม
กาลังการผลิต ก็จะมีกาไรราวๆ 200 ล้ านบาท หักเงินกู้ 40 ล้ านบาท
ประมาณ 10 ปี ก็น่าจะหมด

ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ

หากRCIไม่ขายหุ้นให้ DCC จะทาอย่างไร
หากผู้ถือหุ้นไม่ขาย ผู้ถือหุ้นก็ต้องถือต่อไป ไม่กระทบกับ DCC

ในวาระนี ้ ต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
หากไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ ขอเสนอให้ มีการลงมติ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรื อของดออกเสียงใน
การลงมติสาหรับวาระนี ้หรื อไม่ หากมีกรุณายกมือด้ วย จะให้ เจ้ าหน้ าที่ไปทาการเก็บบัตรลงคะแนน
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หลังจากเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่ยกมือ และ บันทึกคะแนนตามบัตรลงคะแนนแล้ ว จึงกล่าวเป็ นมติ
ประธานฯ: ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ ซื อ้ กิ จ การของ บริ ษั ท โรแยล ซี ร ามิ ค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“RCI”) ผ่านการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
RCI ซึ่งเข้ าข่ายเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
มติท่ ปี ระชุม ได้ มีมติ มติ อนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมผู้มีสว่ นได้ เสียอนุมตั ใิ ห้ บริษัทฯ ซื ้อกิจการของ
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“RCI”) ผ่านการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
RCI ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เห็นด้ วย
3,010,059,015 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
17 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,010,059,032 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากลงคะแนนในวาระที่ 1 ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 18 รายเป็ นจานวน 271,980
หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมจึงมีจานวนทังสิ
้ ้น 324 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 6,249,709,032 หุ้น
และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 2 เพิ่มขึ ้น
ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ จานวน 3,239,650,000 เสียง

วาระที่ 3: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอหรื อ
สอบถามเรื่ องอื่น ๆ ได้
และมีผ้ สู อบถาม โดยมีคาถามและคาตอบ ดังนี ้
คุณชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา
ผู้รับมอบฉันทะ
ประธานฯ

เรามีพื ้นที่เช่าให้ เช่าไปแล้ วกี่ตรม. ค่าเช่าเฉลี่ยเท่าไหร่
ราคาเช่าอยูท่ ี่ 150-250 บาท สาขาใหญ่ที่เชียงใหม่ จะอยู่ที่
450 บาทแต่ยงั สร้ างไม่เสร็จ ปัจจุบนั พื ้นที่ให้ เช่าประมาณ
60,000 ตรม.
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หลังจากนัน้ เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ ว ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มาร่วมประชุม ซึง่ บริษัทฯ จะได้ จดั ส่งสาเนารายงาน
การประชุมไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 28 ของ 56 หน้ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 3
รายนามและประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 4 ท่ าน มีดังนี ้

1. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (มีอานาจลงนาม)
กรรมการ
70 ปี
ไทย
-วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511
-ปริ ญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ และ
เอกชน (วปรอ.4144)
วันที่ 26 มกราคม 2541
21 ปี 11 เดือน
DCC : 411,060,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.694 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทังหมด
้
(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 85,000,000 หน่วย(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 20/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through
Effective Communication 2003
- หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริ หารความเสีย่ ง ของ
องค์กร
-สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (ว.ต.ท. 15)
ไม่มี
3 แห่ง
1.กรรมการผู้จดั การ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 29 ของ 56 หน้ า

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน)

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางธุรกิจ
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

2. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

(ธุรกิจบริ การทางการแพทย์)
2.กรรมการ บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
(ธุรกิจบริ การทางการแพทย์)
3.กรรมการ บมจ.ศิคริ นทร์
2 แห่ง
1.รองประธานคณะกรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาล
เจ้ าพระยา จากัด (มหาชน)
2.กรรมการ/กรรมการบริ หาร บริ ษัท โรงพยาบาลวิภา
ราม จากัดและบริษัทในเครื อ
ไม่มี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8/8 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครัง้
ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว เห็นว่า เป็ น
ผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (ไม่มอี านาจลงนาม)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
70 ปี
ไทย
-ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต(บริ หารการศึกษา) /
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 30 ของ 56 หน้ า

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน)

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ ทางาน
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือ
ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา ในข้ อต่ อไปนี:้
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางธุรกิจ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา

วันที่ 24 เมษายน 2560
2 ปี 8 เดือน
ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ไม่มี
3 แห่ง
1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
2.เหรัญญิก มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ
3.เหรัญญิก สมาคมผู้ประกอบอาชีพบริ หารสถานศึกษาเอกชน
นนทบุรี
ไม่มี
ผู้รับใบอนุญาต โรงเรี ยนอนุบาลมณียา
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8/8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครัง้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว เห็นว่า เป็ น
ผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 31 ของ 56 หน้ า

3. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ ทางาน

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562

นายทศพร บรรยงค์ เวทย์
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (ไม่มอี านาจลงนาม)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
69 ปี
ไทย
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เครื่ องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
วันที่ 24 เมษายน 2560
2 ปี 8 เดือน
DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.015 ของหุ้นที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทังหมด
้
(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ไม่มี
1 แห่ง
1.กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซีที ลิ ้งค์ จากัด
ไม่มี
-ผู้จดั การฝ่ ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศ
ไทย)
-ผู้จดั การโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี
-วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8/8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 32 ของ 56 หน้ า

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือ
ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา ในข้ อต่ อไปนี:้
เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางธุรกิจ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา

4. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครัง้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว เห็นว่า เป็ น
ผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี

นายมนต์ รัก แสงศาสตรา
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร (มีอานาจลงนาม)
กรรมการบริ หาร , ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
44 ปี
ไทย
-Master of Business Administration, Kasetsart
University
-Master of Art in International Economics
Southern Methodist University (SMU)
-Bachelor of Science in Business Computer
Information Systems, University of North Texas (UNT)
วันที่ 29 มกราคม 2556
6 ปี 11 เดือน

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 33 ของ 56 หน้ า

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน)

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ ทางาน

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

DCC: 610,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 8.435 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทังหมด(รวมการถื
้
อหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: 315,000,000 หน่วย(รวมการถือหุ้นของคูส่ มรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ พี่ชาย นายมารุต แสง
ศาสตรา
1 แห่ง
1.กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง)
2 แห่ง
1.กรรมการบริ หาร / บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี ้
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริ คแอนด์ไทล์/
ธุรกิจผลิตกระเบื ้องดินเผา
กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง)
2556-2560 - กรรมการรองผู้จดั การ(บริ หาร)
บมจ.ไดนาสตี ้ เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง) และ
บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี ้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง)
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8/8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริ หารและกากับดูแลกิจการ 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 2/2 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครัง้
ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว เห็นว่า เป็ น
ผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 34 ของ 56 หน้ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 4
ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท 30 เมษายน 2541
อายุ 76 ปี
ที่อยู่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 แขวง บางด้ วน เขต ภาษี เจริ ญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
******************************************************************************************************************************
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
-นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
48/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ปี 2554- ปั จจุบนั เจ้ าของสานักงาน /สานักงานจัตธุ รรมทนายความ
(ธุรกิจที่ปรึกษาและสานักงานทนายความ)
การดารงตาแหน่ งใดๆในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท์
กิจการที่ไม่ เป็ นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางธุรกิจ ไม่มี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8/8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครัง้
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 35 ของ 56 หน้ า

นายทศพร บรรยงค์ เวทย์
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2560
อายุ 69 ปี
ที่อยู่ 1213/149 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**************************************************************************************************
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
1,368,080 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.015 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เครื่ องกล) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ผู้จดั การฝ่ ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศไทย)
-ผู้จดั การโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี
-วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
การดารงตาแหน่ งใดๆในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กิจการที่ไม่ เป็ นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1.กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซีที ลิ ้งค์ จากัด
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้
มี ในวาระที่ 5พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออก
ตามวาระ
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางธุรกิจ ไม่มี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8/8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 1/1 ครัง้
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 36 ของ 56 หน้ า

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯกาหนด
บริ ษัทกาหนดนิย ามของกรรมการอิส ระไว้ ใ นคู่มือ กรรมการบริ ษัท ฯ ซึ่ง เข้ ม กว่าข้ อกาหนดของ ก.ล.ต
และตลาดหลักทรัพย์ในข้ อ (ก) ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท
3. ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาจากบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม บริษัท
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและการบริ หารงานของ
บริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ
6.ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดาคู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อย
7. ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่ เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้บริ หาร หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่
เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. มีเวลาเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่สาคัญของบริษัทฯ

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 37 ของ 56 หน้ า

สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 5
ข้ อบังคับบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วมาแล้ วให้ เรี ย กว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อ
กันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ อง
และเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ ิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุม ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือ
หุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุมโดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณีรวมทังความเห็
้
นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมวรรคหนึ่งต้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานแห่งใหญ่
หรื อ
สานักงานสาขา
ข้ อ 33. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครัง้ บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาทุกแห่ง (ถ้ ามี ) ไม่
น้ อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่
น้ อยกว่า 25 คนและต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อ
มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
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และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ อง
ขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
นัดประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้
หลังนี ้ไม่บงั คับว่าครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีตอ่ ไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท
(ข) การเพิ่มทุน ลดทุน
(ค) การควบ หรื อเลิกบริษัท
(ง) การออกหุ้นกู้
(จ) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ บคุ คลอื่น
(ฉ) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ช) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
้
หรื อบางส่วน
ที่สาคัญ
(ซ) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฌ) เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฎิบตั ิ
การของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 “ในกรณีที่บริ ษัทหรื อ
บริษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้ บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน ให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ประกาศดังกล่าว
กาหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ โดยอนุโลมด้ วย “
ข้ อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
1)รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมซึง่ แสดงผลการดาเนินงานของ
บริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้ จดั การในรอบปี ที่ผ่านมา
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2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
6) กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 6
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนีก้ ่ อนเข้ าร่ วมประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1.

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ซงึ่ ปรากฏรูปถ่ายของผู้
ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรื อ หนังสือ
เดินทาง
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
และผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ค) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบุคคล พร้ อม ทังประทั
้
บตราสาคัญ (ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่วม
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติ บุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิตบิ คุ คล พร้ อม ทังประทั
้
บตราสาคัญ (ถ้ ามี) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า ผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนาม
ในหนังสือมอบ ฉันทะมี อานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(ค) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
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3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นาความใน ข้ อ 1. และ ข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าร่วมประชุม ซึ่งมิได้ มี
สัญชาติไทยหรื อซึ่งเป็ นนิติ บุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับ
ดังต่อไปนี ้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลนันอาจจะเป็
้
นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่หรื อโดย เจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ บุคคล และเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจ
ในการลงลายมือชื่อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย
และให้ ผ้ แู ทนนิตบิ คุ คลนัน้ รับรองความถูกต้ องของคาแปล พร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญ (ถ้ ามี)
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.30 น. จนกระทัง่ เลิกการประชุมของวันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
อนึง่ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้ จดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8 เป็ นแบบการมอบฉันทะ
ที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)
การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตังแต่
้ เวลา 12.30 น. เป็ นต้ นไป
การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น
1. การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชู มื อ
โดยให้ น ับ หนึ่ ง หุ้ น เป็ นหนึ่ ง เสีย ง ซึ่ ง ผู้ ถ ือ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะจะแยกการออกเสี ย ง
ลงคะแนนเป็ นบางส่ วน คือ เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงก็ได้
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้ วยวิธีชมู ือนัน้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะกรอกคะแนน
เสียงที่เห็นด้ วยไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริ ษัทได้ แจกให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัททาการรวบรวมคะแนนสาหรับ
การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบ
ฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยง
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ลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน
(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม
กรณีอื่นๆซึง่ มีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
(5) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงใน
เรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็
ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
(6) การลงคะแนนลับอาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลง
มติให้ ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
โดยจะมีการ
สอบถามทีละวาระจากที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ชมู ือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่นบั คะแนนทาการ
ตรวจนับคะแนน เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการลงคะแนนลับ เจ้ าหน้ าที่นบั คะแนนจะให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคาแนะนาที่จะแจ้ งในที่ประชุม
3.การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม ว่า
บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียงของผู้ถือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะออกจากจานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 7

แนะนาเส้ นทาง เพื่อความสะดวกโปรดใช้ รถไฟฟ้าใต้ ดนิ (MRT) ลงสถานีสทุ ธิสาร ทางออกเมืองไทย-ภัทร
หรื อ ทางออก ปรี ชาคอมเพล็กซ์ เข้ า ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 300 เมตร
หมายเหตุ
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้ าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรี ยกดูคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และเอกสารประกอบในเว็บไซด์
ของบริษัทฯ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 29 พฤษภาคม 2563
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 8
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY (FORM B.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .......................
Shareholder’s Registration No.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ .............................................................................
Written at
วันที่................... เดือน ........................................พ.ศ. ........................
Date
Month
year

(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................................................สัญชาติ......................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่................................................................................................................................................................................
Address
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Holding an Ordinary shares total of
shares and having the right to vote equal to
vote
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน..............................................
Name
age
years, residing at No.
Road
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต...........................จังหวัด…….........……..รหัสไปรษณีย์……………… หรือ
Tambol/Subdistrict
Amphur/District
Province
Postal Code
or
 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 76 ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ ี่ - ตาบล/
แขวง บางด้ วน อาเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หรือ
2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak Kosiyajinda Age 76 Residing/Located at No 121 Soi
Phetkasem 52 Moo - Tambo/Kwaeng Bangduan Amphur/Khet Phasrijarean Province Bangkok Postal
or
 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์ เวทย์ อายุ 69 ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
3. assign a proxy to the independent Director Mr.Totsaporn Banyongwate Age 69 Residing/Located at No 1213/149
Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงานบริ ษัทไดนาสตี ้เซรามิค จากัด
(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้ วย
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 2020 on Tuesday 30 June 2020 at 14.00 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) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 which held on
October 15, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 2: To consider the Report of the Company’s Operating Results for the year 2019 ended December 31, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial position, the Statements of comprehensive income and Cash Flow
for the year ended December 31, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ าง
กาลปี 2562
Agenda 4: To approve year of operations and acknowledge the 2019 Interim Payments.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
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วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562
Agenda 5: To consider and approve reserve legal for the year 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation
6.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ
Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: Director
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
6.2 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director & Audit Committee
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
6.3 นายทศพร บรรยงค์ เวทย์ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Totsaporn Banyongwate: Independent Director & Audit Committee
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
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6.4 นายมนต์ รัก แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Mr. Monrak Saengsastra: Executive Director / and Chief Business Development Officer
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 7: พิจารณากาหนดค่ าเบีย้ ประชุมและค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ
Agenda 7: To approve meeting Allowance and the directors’ remunerations
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 8: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563
Agenda 8: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 9: พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
Agenda 9: Other business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หน้ าที่ 48 ของ 56 หน้ า

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิ จการใดที ่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมื อนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชื่อ .................................................................ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ

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

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

หมายเหตุ /REMARK
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In agenda of directors’ election, a proxy can vote all directors or each director.
3.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ
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.
ผู้ที่มาประชุมด้ วยตัวเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี ้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
ผู้ถือหุ้นสามารถคัดลอกหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (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)
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ANNEX TO PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ใน
วันอังคารที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงาน บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) เลขที่ 37/7
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2020 Annual General
Shareholder’s Meeting on Tuesday 30 June 2020 at 14.00 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai
Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
วาระที่ ....................เรื่อง.............................................................................................................
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….………………………….
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ ....................เรื่อง.............................................................................................................
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….…….
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 8
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy (Form C)
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ................................
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่ .....................................................................
Written at
วันที่................... เดือน .........................................พ.ศ. ......................
Date
Month
year
(1) ข้ าพเจ้ า........................................................................................สัญชาติ..............................................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่..............................................................................................................................................................................
Address
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ...........................................................................................
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้นรวม ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Holding an Ordinary shares total of
shares and having the right to vote equal to
vote
(2) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
 1. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่...................................ถนน...............................
Name
age
years, residing at No.
Road
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต……………….………………จังหวัด...........……..……..…………
หรือ
Tambol/Subdistrict
Amphur/District
Province
or
 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 76 ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ ี่ - ตาบล/
แขวง บางด้ วน อาเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หรือ
2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak Kosiyajinda Age 76 Residing/Located at No 121 Soi
Phetkasem 52 Moo - Tambo/Kwaeng Bangduan Amphur/Khet Phasrijarean Province Bangkok Postal
or
 3. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์ เวทย์ อายุ 69 ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
3. assign a proxy to the independent Director Mr.Totsaporn Banyongwate Age 69 Residing/Located at No
1213/149 Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวัน อังคารที่ 30 มิถุน ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงาน บริ ษั ท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด
(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the year 2020 Annual General Meeting of
Shareholders on Tuesday 30 June 2020 at 14.00 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) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 which held on
October 15, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 2: To consider the Report of the Company’s Operating Results for the year 2019 ended December 31, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial position, the Statements of comprehensive income and Cash Flow
for the year ended December 31, 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ าง
กาลปี 2562
Agenda 4: To approve year of operations and acknowledge the 2019 Interim Payments.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด(มหาชน) / หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562
Agenda 5: To consider and approve reserve legal for the year 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation
6.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ
Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: Director
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
6.2 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director & Audit Committee
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
6.3 นายทศพร บรรยงค์ เวทย์ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Totsaporn Banyongwate: Independent Director & Audit Committee
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
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6.4 นายมนต์ รัก แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Mr. Monrak Saengsastra: Executive Director / and Chief Business Development Officer
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 7: พิจารณากาหนดค่ าเบีย้ ประชุมและค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ
Agenda 7: To approve meeting Allowance and the directors’ remunerations
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 8: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563
Agenda 8: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2020
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 9: พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
Agenda 9: Other business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
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(4) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิ จการใดที ่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมื อนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.
ลงชื่อ.................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signed (…………………………...........................) Grantor

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (……………............................………………..) Proxy

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (CUSTODIAN) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following documents shall be attached with this Proxy Form:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

3.

4.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (CUSTODIAN)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
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.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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.
ผู้ถือหุ้นสามารถคัดลอกหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ได้ ที่เวบไซต์ของบริ ษัทฯ (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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ANNEX TO PROXY FORM C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวัน
อังคารที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงาน บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) เลขที่ 37/7
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2020 Annual General
Shareholder’s Meeting on Tuesday 30 June 2020 at 14.00 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 ....................เรื่อง.............................................................................................................
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….………………………….
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
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