
 
 

 

 

บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563  

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. 

 

 

  
 
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดน าแบบลงทะเบียนซึง่พิมพ์บาร์โค้ด 

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
 

 

 

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

 
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
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รายงานประจ าปี 2562 
ทา่นสามารถ Scan QR CODE เพ่ือทราบข้อมลูในรายงานประจ าปีของบริษัทได้ท่ีน่ี 

 
 

 
 
 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

 
1. ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองโดยส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายงัส านกัเลขานุการบริษัท ภายใน
วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยกรุณาระบุค าถามพร้อมระบุช่ือ นามสกุล หมายเลข
โทรศพัท์อีเมล (ถ้ามี) ผา่นชอ่งทางอีเมล:Cattleya.Sa@dynastyceramic.com หรือ สง่มาพร้อมกบัหนงัสือ
มอบฉนัทะ โดย บริษัทจะตอบค าถามในเว็บไซต์ของบริษัทตอ่ไป 

3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นยงัคงประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและ
มาตรการตา่ง ๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นมิอาจจะยกขึน้
อ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีท่ีท่านกระท าการฝ่าฝืนบทบญัญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ
ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ดแูลสขุภาพและอนามยัของทา่น
ท่ีอาจได้รับผลกระทบซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีบริษัทไมป่ระสงค์จะให้เกิดขึน้ ดงันัน้บริษัท จงึขอความร่วมมือจาก
ผู้ ถือหุ้นด าเนินการตามมาตรการ ดงันี ้

3.1 บริษัทจะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดย
ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริงเพ่ือการคดักรองโรคปอดอกัเสบจากเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าในบริเวณสถานท่ีจดัประชุม ในกรณีท่ีท่านปกปิด
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ข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ่พ.ศ. 2558 ในการนี ้การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสารจดุลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 
2 เมตร รวมถึงจ ากดัจ านวนผู้ใช้ลิฟต์ในแตล่ะรอบด้วย 

3.2 กรณีท่ีบริษัท ตรวจพบผู้ ท่ีมีความเส่ียง ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอณุหภูมิร่างกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียส
ขึน้ไปหรือผู้ ท่ีเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเร่ือง ท้องท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วนั นบัจากวัน
เดินทางกลับ รวมถึงเป็นผู้ ท่ีติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติด
โรคติดต่ออนัตรายฯ น้อยกว่า 14 วนั นบัจากวนัเดินทางกลบั หรือผู้ มีไข้หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะติด
เชือ้ COVID-19 หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษัทฯ ไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมี
ความเส่ียงดงักลา่วเข้าห้องประชมุ 

3.3 บริษัทจะจดัท่ีนัง่ในห้องประชมุโดยมีระยะหา่งระหวา่งเก้าอีอ้ย่างน้อย 2 เมตร  
3.4 ในวนัประชมุ บริษัทฯ ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุถามค าถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรและส่ง

ท่ีจุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะจดัการประชุมให้กระชบั
ภายในเวลา 2 ชัว่โมง 

3.5 บริษัทฯ จะด าเนินการฉีดพ่นน า้ยาฆ่าเชือ้และท าความสะอาดสถานท่ีจดัประชมุด้วยน า้ยาท า
ความสะอาดก่อนเร่ิมการประชุม และขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาการประชมุ 

3.6 บริษัทฯ  งดการแจกอาหาร เคร่ืองด่ืม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชุมโดย
เดด็ขาด 

3.7 บริษัทฯ  งดแจกรายงานประจ าปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวนัประชุม เพ่ือลดการสมัผสัสิ่งของ
ร่วมกับผู้ อ่ืน และเพ่ือความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมถึงลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การจดัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเก่ียวกับการปรับเปล่ียนการด าเนินการดงักล่าวให้
ทา่นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.dynastyceramic.com) ตามความเหมาะสมตอ่ไป 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
บริษัท  ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
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                 บริษทั ไดนาสต้ี เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
 

                     DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED 
                 37/7 ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
                 37/7  SUTHISARN VINIJCHAI ROAD, SAMSENNOK,HUAYKWANG,BANGKOK 10310 , THAILAND 
                 โทร. 0-2276-9275-81  โทรสาร : 0-2276-0313, 0-2276-0311 
                 http://www.dynastyceramic.com 

 
วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  
เรียน  ผู้ ถือหุ้น บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย : 

1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ซึง่ประชมุเม่ือ วนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 (ในรูปแบบ QR CODE) 
3. รายนามและประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
4. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. แบบการลงทะเบียน เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชมุและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ  
7. แผนท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด แบบ ข และแบบ ค 

ตามท่ี บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเล่ือนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2563 เดิมก าหนดไว้ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตัง้แตว่นัท่ี 
30 มีนาคม 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเม่ือ
สถานการณ์ผ่อนคลายขึน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563  จึง
มีมตกิ าหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชัน้ 4 อาคารส านกังานของบริษัทฯ เลขท่ี 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามก าหนดเวลา ดงันี ้
 

 เวลา 12.30 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
 เวลา 14.00 น.   เร่ิมประชมุเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ 

 

http://www.dynastyceramic.com/
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  
15 ตุลาคม 2562 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 บริษัทฯ ได้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ขึน้เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 และได้จดัท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  รวมทัง้ได้
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว  และบริษัทฯได้จดัส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรรับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 ดงักลา่วข้างต้น 
 
การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ
รายงานประจ าปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่  รายงานประจ าปี 2562  ได้สรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 และ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 
 
การลงมต ิ
 เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3 : พจิารณาและอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงนิสดของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

37-38 ก าหนดวา่ “คณะกรรมการต้องจดัใหมี้การท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัส้ินสดุของรอบปี 
บญัชีของบริษัทฯ เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ และ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุ้น”  

งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบ
โดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและเสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปี บญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
สรุปสาระส าคญั ได้ดงันี ้
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

บริษัท 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 8,721.9 9,076.5 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 5,202.9 5,663.3 
รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 8,117.6 8,117.4 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท) 972.8 962.5 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.139 0.138 

 
 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ตามสิ่งท่ี
สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
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การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  4  : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 และ
รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2562 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 “นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯทีก่ าหนดใหจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดร้วมทัง้เครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไดนาสตี้ 
เซรามิค จ ากดั(มหาชน) ในงวดเดียวกนัต้องไม่มียอดขาดทนุสทุธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ะจ่ายเงิน
ปันผลได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯอาจจะ
พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต” 
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรสทุธิตามงบการเงิน (ล้านบาท) 973 979 1,117 
2. จ านวนหุ้นช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 7,231 6,528 6,528 
3. เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)    

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

4. รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 755 757 836 
5. อตัราการจา่ยเงินปันผลร้อยละ 75 77 75 

**อตัราการจา่ยเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ความเหน็คณะกรรมการ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการของบริษัท ตัง้แต่
วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากบริษัทได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมส าหรับผลการ
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ด าเนินงานในปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.1044 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2562 เป็นเงินสดไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.0774 บาท เป็นเงินรวม 559.72 
ล้านบาท และจา่ยเงินปันผลส่วนท่ีเหลือของไตรมาส 4 ปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 
0.027 บาทเป็นจ านวนเงินท่ีจ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25  ล้านบาทรวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตัง้แตว่ันท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว เป็น
จ านวนเงินรวม 754.96 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ น และ
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทัง้ 4 ครัง้ดงักลา่ว  

การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5  : พจิารณาอนุมัตจัิดสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 41 ก าหนดให้บริษัท ฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ความเหน็คณะกรรมการ 

โดยขอเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 
เป็นเงินเท่ากับ 7,034,326.57 บาท (เดิมมีจ านวน 65,280,000.00 บาท รวมเป็น 72,314,326.57 บาท) 
เต็มจ านวนทนุส ารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบริษัทท่ีออกและเรียกช าระแล้ว (ทนุจด
ทะเบียนบริษัทท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 723,143,265.70 บาท)  
 

การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
16 ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออจากต าแหน่ง หน่ึง ใน สาม ถ้า
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จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกบั หน่ึง ใน สาม 
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้” โดยในปีนีมี้
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1.นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ 
2.นายศริิพงษ์ ทิณรัตน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.นายทศพร  บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4.นายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ความเหน็คณะกรรมการ 
บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการเป็น
การล่วงหน้าระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เม่ือครบก าหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอ
รายช่ือกรรมการ 
 ในปี 2563 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย นาย
ชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล  นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร  บรรยงค์เวทย์และ นายมนต์รัก แสงศาสตรา       
 ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการ
ซึง่มีสว่นได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้นี)้  ได้พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอจ านวน 4 ทา่น 
ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน 
ได้แก่  นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ  นายศริิพงษ์ ทิณรัตน์  นายทศพร  บรรยงค์เวทย์ และ นายมนต์รัก แสง
ศาสตรา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหาร มี
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ มีคณุธรรมและ
จริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย และได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
และกรรมการชดุยอ่ยได้เป็นอยา่งดีตลอดมา  
 รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน การ
เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
 

หมายเหตุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้ 
(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก โดยให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้น
ตอ่หนึง่เสยีง  
(2) ให้ผู้ ถือหุ้นของคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน  
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 
ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 : พจิารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 ก าหนดวา่ “บรรดาค่าตอบแทน ทีจ่ะจ่ายใหก้รรมการของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะก าหนดเป็นคราวๆไป โดยมติดงักล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุ” 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติภาระหน้าท่ีท่ี
ก าหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบทัง้ทางแพ่งและทางอาญา  หากไม่ไ ด้ปฏิบตัิ
ตาม นอกจากนี ้กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทัง้ให้คุณค่า (Value) ท่ีได้รับจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรก าหนดหลกัเกณฑ์ของคา่ตอบแทนกรรมการ โดยแบง่
ออกเป็นสองสว่น ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชุม (Meeting Allowance)  เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุใน
แตล่ะครัง้  โดยให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 
1.1 คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ   

ประธานกรรมการและประธานคณะอนกุรรมการ ชดุตา่งๆ ควรได้รับเบีย้ประชมุในอตัราส่วนท่ี
สงูกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอ่ืนๆ โดยควรก าหนดไว้เป็นนโยบายท่ีชดัเจนและมีการ
เปิดเผยให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไป 

1.2 คา่เบีย้ประชมุอนกุรรมการ  
อนกุรรมการชุดต่างๆ ควรได้รับค่าเบีย้ประชุมจากการเข้าร่วมประชมุคณะอนุกรรมการด้วย 
โดยอาจก าหนดอัตราค่าเบีย้ประชุมของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับต ่ากว่าหรือเท่า กับ
คณะกรรมการชุดใหญ่ เ น่ืองจากขอบเขตหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการมีจ ากัดกว่า
คณะกรรมการโดยรวม 

             1.3 ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ  
ระดบัของคา่เบีย้ประชมุกรรมการ ควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะท าให้กรรมการ
จ ากดัจ านวนบริษัทท่ีจะด ารงต าแหนง่กรรมการเทา่ท่ีมัน่ใจว่า จะสามารถอทุิศเวลาในการเข้า
ร่วมประชุมและท าหน้าท่ีของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ
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ของบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ (Directors' remuneration) เป็นคา่ตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กับกรรมการ
ปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกบัมลูคา่ท่ีสร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น เชน่ เงินปันผลท่ีจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  
ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอตัราเท่ากับปีก่อน
ดงันี ้ คือ 

ค่าเบีย้ประชุม 
บาท/ครัง้/คน 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
1. คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ                  60,000 60,000 60,000 
2. คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, 
   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)       

    40,000 
 

40,000 40,000 

3. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ     50,000 50,000 50,000 
4. คา่เบีย้ประชมุอนกุรรมการชดุยอ่ย(เฉพาะกรรมการภายนอก)                    30,000 30,000 30,000 

และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
บาท/คน %เพิ่มขึน้

(ลดลง) ปี 2562 ปี 2561 
1. คา่ตอบแทนประจ าปีกรรมการ  300,000 300,000 - 
2. คา่ตอบแทนประจ าปีกรรมการบริหาร                               300,000 300,000 - 

โดยก าหนดให้จา่ยคา่เบีย้ประชมุเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้  ทัง้นีโ้ดยให้มีผลตัง้แต่การประชมุ
ครัง้แรกในปี 2563 ส าหรับคา่ตอบแทนประจ าปี ให้จา่ยเทา่กนัครัง้เดียวจากบญัชีท าการของบริษัทในวนัท่ี  
1  กรกฎาคม  2563 
ทัง้นี ้ นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแลว้ กรรมการอิสระ และ กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร ยงัได้รบัค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อืน่ๆ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสมันาอบรมหลกัสูตรของ IOD และสถาบนัอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง 
 

การลงมต ิ
            ท่ีประชมุต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ

บริษัทฯทกุปี ทัง้นีไ้ด้มอบหมายให้ผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
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ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้ สอบบัญชีรายปัจจุบัน  ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ปฎิบตังิานและประสบการณ์แล้วเห็นวา่มีความเหมาะสม จงึได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท 
จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป นบัเป็นปีท่ี 4 จึงได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือขออนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ หรือ 
นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ หรือ นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต หรือ นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา เป็นผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2563 และขออนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ จ านวน 1.84 ล้านบาทเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5  และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อย จ านวน 1.63 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 5  รวมทัง้เครือ 
3.47 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5  
 
ความเหน็คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้ความ
เห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท 
กรินทร์ ออดทิ จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 
 1.  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3759 เคยได้รับการแตง่ตัง้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 โดยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัท ในปี 2560-2562 หรือ 
 2.  นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305 เคยได้รับการแตง่ตัง้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหวา่ง ปี 2560-2562 หรือ 
 3.  นายจิโรจ  ศริิโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5113 เคยได้รับการแตง่ตัง้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหวา่ง ปี 2560-2562 หรือ 
 4.  นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4713 เสนอช่ือเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นปีแรก  หรือ 
 5.  นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897 เสนอช่ือเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นปีแรก 
 โดยผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 1.84 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 5 
 และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 นายโกมินทร์ ลิน้ปราชญา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3675 และ/หรือ 
นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5851 และ/หรือ และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ 
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ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 11536 
และ/หรือ นายสุพจน์ มหนัตชยัสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารัท 
ศกิดิศ์รีบวร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 13273 
 โดยผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทยอ่ย และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 1.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 5 
 ทัง้นี ้บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอืน่ (non-audit-fee) จากส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บุคคลหรือ
กิจการทีเ่กีย่วข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานทีผู่้สอบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีทีผ่่านมา ผู้ ส อบบัญ ชี ต าม ร า ย ชื่ อ ที่ เ ส นอมานั้น ไ ม่ มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
 

ประวัตผู้ิสอบบัญชี 
 ช่ือผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี 

1 นายเจษฎา  หงัสพฤกษ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3759 

-บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

กลุ่มสถาบันการเงนิ  
บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กลุม่บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร 
บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 
กลุม่บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่บริษัท ห้องเย็นเช่ียนซีฟูด้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุม่บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มพลังงาน 
บริษัท ยนิูค ไมน่ิงเซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มส่ิงพิมพ์  
บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

2 นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7305 

-ปริญญาโทบญัชี   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-บญัชีบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุม่บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง  

คา่สอบบญัชี (บาท / ปี) เสนอปี 2563* ปี 2562 %เพิ่ม(ลด) 
บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ 1,838,000 1,750,000 5.0% 
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดสัตรี ้: บริษัทยอ่ย 557,000 530,000 5.1% 
บมจ. โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม : บริษัทยอ่ย 1,040,000 990,000 5.1% 
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ : บริษัทยอ่ยของ RCI 31,000 30,000 3.3% 
คา่บริการอื่น ไมม่ี ไมม่ี - 

รวมคา่สอบบญัชี 3,466,000 3,300,000 5.0% 
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กลุม่บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มการค้าและค้าปลีก 
กลุม่บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

3 นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5113 

-นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-บญัชีมหาบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-บญัชีบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุม่บริษัท ยซูิตี ้จ ากดั(มหาชน) 
กลุม่บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง  
บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มพลังงาน 
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั(มหาชน) 

4 นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4713 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
-บญัชีบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุม่บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มยานยนต์ 
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)
จ ากดั 
กลุ่มสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
กลุ่มอุตสาหกรรม 
กลุม่บริษัท ซีพีพีซี จ ากดั(มหาชน) 
กลุม่บริษัท ห้องเย็น โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั(มหาชน) 
บริษัท บางกอก เทเลคอม จ ากดั 
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พลัพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากดั 

5 นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5897 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต         
สาขา-การบริหารการเงินสถาบนั
บณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์   
-บญัชีบณัฑิต         
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 
บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิง้ จ ากดั
(มหาชน) 
กลุ่มเทคโนโลยี่ 
บริษัท มิตซชูิตะ อิเลคทริค(ประเทศไทย)จ ากดั 
กลุ่มยานยนต์ 
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จ ากดั 

 

การลงมต ิ
 วาระนีต้้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 
วาระที่ 9:   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 บริษัทฯก าหนดให้วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) 
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 อนึ่ง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอ านาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 และโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2563 และเพ่ือให้ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ ทา่นสามารถส่งค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ
ในครัง้นีไ้ด้ลว่งหน้าท่ี www.dynastyceramic.com หรือโทรสารหมายเลข 66(0)276-9913 

หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทขอเสนอรายช่ือกรรมการ
อิสระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้ 

1) นายสรุศกัดิ์ โกสิยะจินดา  
2) นายทศพร บรรยงค์เวทย์ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว และเพ่ือให้การ
ลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือท่านผู้ รับมอบ
ฉันทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมานี ้พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 8 มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย จกัขอบคณุยิ่ง 
 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัทไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน)  

        
             (นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา) 
        ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ 
โทร. 0-276-9275-81 ตอ่ 403 

http://www.dynastyceramic.com/
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หมายเหต ุ: 
1. หากผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกมาเข้าร่วมประชมุ สามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานตา่งๆ มาที่บริษัทฯลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั 
2. ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และ เอกสารประกอบในเว็บไซด์ของบริษัทฯได้ตัง้แตว่นัที่ 29 

พฤษภาคม 2563 
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึง่บริษัทได้จดัแยกไว้ตา่งหาก 

โปรดแสดงเอกสารตอ่ไปนีป้ระกอบการมอบฉันทะ 
กรณีบุคคลธรรมดา 

1. หนงัสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท (บริษัทฯได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร 

กรณีนิติบุคคล 
1. หนงัสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
2. ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท 

2.1 ส าหรับนิติบคุคลในประเทศ  ส าเนาหนงัสือรับรองของบริษัท อายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่ออกให้โดยส านกังานทะเบียนหุ้นสว่น
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัท พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

2.2 ส าหรับนิติบคุคลตา่งประเทศ ส าเนาหนงัสือรับรองของบริษัท อายไุมเ่กิน 1 ปี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มี
อ านาจของบริษัทพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะตามข้อ 2. และ ผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 1  

 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 15 ตลุาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
    ณ.  ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส านกังานของบริษัทฯ   

เลขท่ี  37/7 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั   แขวงสามเสนนอก   เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เร่ิมการประชมุ เวลา 14.00  น. 
 

นายรุ่งโรจน์   แสงศาสตรา  ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ กลา่วเปิด
ประชมุ แล้วแถลงวา่คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จ ากดั (มหาชน) มีมตเิม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2562 ก าหนดให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 วนัองัคารท่ี 15 ตลุาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
โดยบริษัทฯ ก าหนดให้วนัท่ี 11 กนัยายน 2562 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน  118 ราย โดยการมอบฉันทะจ านวน 183 ราย รวมทัง้สิน้จ านวน 301               
ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  6,249,219,335   หุ้น คดิเป็นร้อยละ 86.4174 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด เกิน หนึง่
ในสาม จงึครบเป็นองค์ประชมุตามข้อก าหนดของบริษัทฯ   

ประธานฯ แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ 
1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2 พลเอกยทุธศกัดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4 นายทศพร บรรยงค์เวทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

    (ซึง่ได้รับการมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยด้วย) 

5 นายสรุศกัดิ์ โกสิยะจินดา 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
(ซึง่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยด้วย) 

6 นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา กรรมการและเลขานกุารบริษัทฯ 
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7 นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ 
8 นายสวุิทย์ สมานพนัธ์ชยั กรรมการ 
9 นายมนต์รัก แสงศาสตรา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
10 นายมารุต แสงศาสตรา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดและการขาย 
11 นายจารุวตัร ไตรถวิล ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ 
   ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการผลิต 

กรรมการเข้าร่วมประชมุ คิดเป็นสดัส่วน 100 %  ของกรรมการทัง้หมด 
 

พร้อมแนะน า ผู้บริหารของบริษัทฯท่ีมาร่วมประชมุด้วยได้แก่  นางสาวบงกช  สิทธิกรประสาธน์    
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน  
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ จาก บริษัท  เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั มาร่วมประชมุชีแ้จงในครัง้นี ้
จ านวน 1 ทา่น ได้แก่  คณุจิรยง อนมุานราชธน 
 

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  โกสิยะจินดา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เข้าประชมุในครัง้นีด้้วย และเป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็นตวัแทนการนบัคะแนนเสียงและดูแล
การประชมุให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
      

อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ให้เข้าร่วมประชมุและ
สงัเกตการณ์การประชมุ ได้แก่ คุณสุวิทย์ จันทร์อ าพร 

     

ประธานฯ  เพ่ือความเรียบร้อยในการประชมุครัง้นีข้อมอบหมายให้กรรมการและเลขานกุารบริษัท 
)คณุคทัลียา แสงศาสตรา (เป็นผู้ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงส าหรับการ
พิจารณาในแตล่ะวาระ 

คุณคัทลียา  กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัดก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 
เสียง  

ผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึง่เทา่นัน้ 
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1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย  โดยใช้วิธีการชูมือ การให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง ในกรณีมอบฉนัทะผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ 

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

ถ้าไม่มีผู้ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนัน้ๆว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
เป็นเอกฉนัท์รับรองหรือให้ความเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  

3. ผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าประชมุแทนผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคดัค้านหรืองดออกเสียง
มาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนัน้  บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตัง้แต่ผู้ รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าประชมุ คะแนนเสียงท่ีตรวจนบัได้ในแตล่ะวาระการประชมุจะปรากฏบนจอให้เห็น   

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

ในการนบัคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 
และจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบตัรเสีย มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระนัน้ 

มติของท่ีประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
     วาระท่ีต้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 

วาระท่ีต้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมร่วมคะแนนเสียงของผู้ มีสว่นได้เสีย ได้แก่ วาระท่ี 2 

คุณคัทลียา  กรรมการและเลขานกุารบริษัท  สอบถามท่ีประชมุวา่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
หากท่ีประชมุไมมี่ผู้ใดคดัค้าน ประธานฯจงึด าเนินการเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  และหาก
ทา่นผู้ ถือหุ้นมีค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาขอให้ยกมือสอบถามได้  หากมีค าถามอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวข้องกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอให้รวบรวมค าถามไปไว้ในวาระอ่ืนๆ   

 
จากนัน้จงึเร่ิมตามวาระดงัตอ่ไปนี ้ 



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563                                        หน้าท่ี 19 ของ 56 หน้า 
 

วาระที่  1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  
19 เมษายน 2562 

ประธานฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ซึง่รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุ
ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี  ้ตามเอกสารท่ีส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 
1 รวมทัง้ได้น าเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นวา่ มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตามท่ีเสนอ  

 
จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด  
คณุศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี  
ผู้ ถือหุ้น    เร่ืองจา่ยเงินปันผล ท่ีระบวุา่ เป็นเงินสดอีก 0.027 บาทตอ่หุ้น โดยจา่ย 

จากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 
คืออยา่งไร 

ประธานฯ   เป็นการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ หากผู้ ถือหุ้นลืมหรือไมม่ารับ เงินปันผล 
จะอยู่ได้ 10 ปี ให้มารับได้ หากเสียชีวิตก็มอบฉันทะให้ผู้ รับมรดกกับ
หมายศาลมาตดิตอ่ขอรับเงินได้ 

คณุศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี  
ผู้ ถือหุ้น    บริษัทสว่นใหญ่ ไมล่งข้อมลูนี ้เพราผู้ ถือหุ้นจะรู้เอง 
ประธานฯ เน่ืองจากมีเงินปันผลค้างรอจา่ยในบญัชี จงึลงเพ่ือเป็นการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบว่า หากผู้ ถือหุ้นลืมหรือไมม่ารับเงินปันผล เงินปันผลจะอยู่ได้ 10 ปี 
ให้มารับได้ 

 
เม่ือไม่มีข้อเสนออ่ืนอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562  
 
ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ียงัไม่ได้ลงคะแนน ได้มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบตัรลงคะแนน โดยวาระนีต้้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 19 
เมษายน 2562  ดงันี ้
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เห็นด้วย 6,249,437,052 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 6,249,437,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ซือ้กิจการของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน)  (“RCI”) ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ RCI ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่
เก่ียวโยงกัน  

 

ประธานฯ :  สาเหตุท่ี DCC ต้องท า Tender RCI ทัง้หมด เน่ืองจากต้องการขจัดเร่ืองการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพราะ DCC และ RCI มีกรรมการร่วมกัน  อีกทัง้กรรมการของ DCC เข้าไปถือหุ้น RCI จึง
ต้องการขจดัความขดัแย้ง โดยผู้บริหาร ทัง้ DCC และ RCI จะขายหุ้นท่ีถือใน RCI ทัง้หมด ให้ DCC  โดย
การเสนอขอซือ้หุ้ น RCI ในราคาหุ้ นละ 4 บาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ. 
12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (รวมทัง้ท่ีได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเตมิ) (“ประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ”) 
 

ประธานฯ : ขอเชิญท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเตมิ 

คณุจิรยง อนมุานราชธน (ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ / IFA):  เร่ืองเข้าท ารายการ Voluntary Tender Offer 
การเสนอซือ้โดยสมัครใจ โดยภาพรวมของการท ารายการทัง้หมด  อยู่ใน IFA Report ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุก
ทา่นแล้ว  (โปรดดสูไลด์ท่ีเสนอในท่ีประชมุ) 

รายละเอียดของการเข้าท ารายการ 
 บริษัทฯ จะเข้าซือ้กิจการของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“RCI”) ผา่นการ

ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) จากผู้ ถือหุ้นทุกรายของ 
RCI จ านวน 578,829,365 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.84 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของ 
RCI ในราคาเสนอซือ้ 4.00 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 2,315.32 ล้านบาท 

 ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นใน RCI จ านวน 38,010,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 6.16 ของหุ้นท่ีออกและ
ช าระแล้วทัง้หมดของ RCI  

 ผู้ ถือหุ้ นทุกรายของ RCI ประกอบด้วย บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ ท่ีไม่มี
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นของ RCI ดงันี ้
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รายช่ือผู้ถือหุ้นของ RCI ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และมูลค่าของรายการ 

ผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้นของ RCI 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถอืหุ้น RCI 

(ร้อยละ) 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

1) บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ครอบครัวแสงศาสตรา 86,010,000 13.94 344.04 

ครอบครัวสมานพันธ์ชัย 14,864,000 2.41 59.46 

รวมบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 100,874,000 16.35 403.50 

2) ผู้ถอืหุ้นอื่นๆ 477,955,365 77.49 1,911.82 

รวม 578,829,365 93.84 2,315.32 
 

แหล่งท่ีมาของเงนิทุน 
 วงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวนไมเ่กิน 2,315.32 ล้านบาท โดยบริษัทฯ อยูร่ะหว่างการเจรจากบั

สถาบนัการเงิน เก่ียวกบัเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้  ซึง่ ณ วนัท่ีประชมุนี ้ทราบวา่ผา่นขัน้ตอนเรียบร้อยแล้ว 
 

           วัตถุประสงค์ในการเข้าท ารายการ 
 มีความประสงค์ท่ีจะปรับโครงสร้าง เพ่ือขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of 
interest) ของธุรกิจท่ีทับซ้อนกัน และมีกลุ่มผู้ ถือ
หุ้ นใหญ่และกรรมการร่วมกัน และปฏิบัติตาม
เกณฑ์การด ารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน 

 หากผู้ ถือหุ้นทุกรายของ RCI ตอบรับค าเสนอซือ้
หลักทรัพย์ จะส่งผลให้ RCI เป็นบริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00 และอาจน าไปสู่การเพิก
ถอนหลักท รัพ ย์ของ  RCI ออกจากการ เ ป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
อนาคต หากบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ RCI 
ในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 90.00 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

 

 
 
 
 

TTOP RABT 

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
(ครอบครัวแสงศาสตรา  

และครอบครัวสมานพนัธ์ชยั) 

ร้อยละ 44.81 

ร้อยละ 96.83 

ร้อยละ 6.16 

ร้อยละ 100.00 

ร้อยละ 16.35 

 

 

จ าหน่ายสินค้า 

หยดุด าเนินกิจการ 
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าท ารายการ 

 

ข้อมลูทัง้หมดนีจ้ะปรากฏใน IFA Report เอกสารแนบ 2 ข้อมลูทัว่ไปบริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตห่น้า 72 เป็นต้นไป 
 

 
รายละเอียดของการเข้าท ารายการ 

ข้อดีและข้อเสียของการท ารายการ 
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ความเหมาะสมของราคา 
สรุปการประเมินมลูค่ายตุิธรรมในแต่ละวิธี 

วิธีการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรม 
(บาท/หุ้น) 

ราคาที่จะเสนอซือ้ 
(บาท/หุ้น) 

ราคาสูง (ต ่า) กว่า  
ราคาเข้าท ารายการ(ร้อยละ) 

วิธีมลูคา่ตามบญัช ี 1.11 

4.00 

(72.21) 

วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 2.39 (40.19) 

วิธีมลูคา่หุ้นตามวิธีราคาตลาด  3.14 - 3.81 (21.55) – (4.76) 

     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 

วิธีคิดลดกระแสเงนิสด 4.04 - 4.19 0.97 - 4.71 

 
ข้อมลูทัง้หมดนี ้จะปรากฏใน IFA Report หน้า 22-25 
 

IFA เห็นว่าราคาท่ีประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การประเมินมูลค่าหุ้นของ RCI เน่ืองจากวิธีนีไ้ด้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของ RCI ประกอบกบันโยบายในการบริหารจดัการของผู้บริหารของ RCI ในอนาคต โดยชว่งราคาท่ี
เหมาะสมส าหรับมลูคา่หุ้นของ RCI เทา่กบั 4.04 – 4.19 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้ IFA เห็นวา่ราคาเข้าท าค าเสนอ
ซือ้ท่ี 4.00 บาทมีความเหมาะสม 

วิธีDiscounted Cash Flow หรือวิธีคดิลดกระแสเงินสดนีจ้ะปรากฏ IFA Report ตัง้แตห่น้า 33-45 
 

ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 
 การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ RCI โดยสมคัรใจจากผู้ ถือหุ้นทกุรายของ RCI นัน้ เข้า

ขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ และเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ ถือ
หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็ว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก
เป็นไปตามเง่ือนไขการเข้าท ารายการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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สรุปความเหน็ของ IFA ต่อการเข้าท ารายการ 
 เพ่ือลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 สามารถลดภาระหน้าท่ีและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ และสง่ผลให้การท ารายการระหวา่งบริษัทฯ และ RCI 

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 
 สามารถก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของ RCI ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้  
 สามารถรับรู้รายได้และก าไรของ RCI เพิ่มขึน้ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก RCI เพิ่มขึน้ตาม

สดัสว่นการถือหุ้นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 
 เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มความได้เปรียบในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ราย

อ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุท่ี

มีตอ่บริษัทฯ 
 ราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัของ RCI ท่ี 4.00 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม 
 เง่ือนไขในการเข้าท ารายการมีความเหมาะสม เป็นไปตามเง่ือนไขการเข้าท ารายการของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 
ประธานฯ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามประการใดหรือไม่ 
คณุศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี 
ผู้ ถือหุ้น    ถามเร่ือง Timeline ในการท า Tender แตล่ะชว่งเป็นอยา่งไร  
คณุจิรยง อนมุานราชธน IFA หากผู้ ถือหุ้นอนมุตัใิห้ท ารายการในวนันี ้จะมีทีมจากบริษัทท่ีปรึกษา 

ทางการเงิน(FA) เข้ามาชว่ยท ารายการนี ้คือ บริษัท ฟินนัเซีย ไซรัส  
หากวนันี ้ผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิก็จะท าการย่ืนแบบ 247-4 และเร่ิมท าค าเสนอ 
ซือ้หลกัทรัพย์ ระยะเวลาซือ้ 25 วนัท าการ  

 
คณุนิรันดร์ พงษ์กล ่า   
ผู้ ถือหุ้น    มลูคา่ 2,315 ล้านบาท คดิเป็นก่ี% ของ DCC เพราะของเดมิคือ 6.16 % 
คณุจิรยง อนมุานราชธน IFA DCC จะซือ้หุ้นRCI 100 % หกั 6.16 % ท่ี DCCถืออยู ่จะเทา่กบั93.84% 

เป็นเงิน 2,315 ล้านบาท ท่ีราคา 4 บาทตอ่หุ้น 
 
คณุนิรันดร์ พงษ์กล ่า  
ผู้ ถือหุ้น    DCC ถือหุ้น 6.16%กบัอีก 2 ครอบครัว ถือหุ้นในราคาท่ีเทา่ไหร่ 
ประธานฯ ได้เปิดเผยตอนท่ีซือ้ไปแล้วและมีรายงานไปทางกลต.เรียบร้อยแล้ว 
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ผู้ ถือหุ้น RCI จะมีการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม่ 
คณุจิรยง อนมุานราชธน IFA ไม่มี เวลาท่ีท า Tender จะแค่ตัง้โต๊ะท า Tender เหมือนหลายๆบริษัทฯ 

ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือขออนุมัติ ซึ่งไม่ได้
เก่ียวกับบริษัทฯ แต่ทางRCI จะมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพ่ือท าการประเมินราคาท่ีเหมาะสมและน าเสนอผู้ ถือหุ้นของRCI ว่าควร
ตอบรับหรือปฏิเสธการเสนอซือ้ของ DCC 

 
ผู้ ถือหุ้น ฟินนัเซีย หกัคา่นายหน้าก่ีเปอร์เซนต์ 
คณุสมลกัษณ์ เธียรพจน์ 
FAจาก ฟินนัเซีย ฯ  คา่คอมมิชชัน่ปกต ิ0.25% เหมือนท่ีเทรดหุ้น 
 
อนพุงศ์ สนัตะวานนท์ ผู้ ถือหุ้น 1.นอกจากวิธีนี ้มีวิธีใดในการขจดัความขดัแย้งอีกบ้าง 
 2. D/E Ratioท่ีเพิ่มขึน้บริษัทมีวิธีจัดการอย่างไรท่ีจะท าให้สถานการณ์

บริษัทฯดีเหมือนเดมิ 
ประธานฯ 1.ไมมี่วิธีการใดท่ีจะดีกวา่การไมมี่สว่นเก่ียวข้องถือหุ้นRCI  ผู้บริหาร 

DCC ต้องไมมี่หุ้นหรือผลประโยชน์ใดๆใน RCI ซึง่เป็นวิธีท่ีทัง้ กลต.และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เห็นชอบด้วย 
2.ทางคณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาแล้ววา่ ในปีท่ีผา่นมา RCI 
มีก าไร 154 ล้าน และปี 62 นีน้า่จะใกล้เคียงหรือมากกวา่ หากกู้ เงินมา
เตม็จ านวน DCCจะมีภาระดอกเบีย้ปีละประมาณ 40 ล้าน ในขณะท่ี 
RCI สามารถท าก าไรได้ถึง160-170ล้าน เม่ือหกัดอกเบีย้ก็จะมีเงินเหลือ
อีก 120 ล้าน จะเห็นว่า DCC ได้ประโยชน์ 

 
คณุนิรันดร์ พงษ์กล ่า ผู้ ถือหุ้น Market share DCC RCI COTTO UMI มีสดัสว่นอยา่งไร 
ประธานฯ DCC และ RCI รวมกนัจะอยู่ท่ีประมาณ 55 % 
 
ผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากไมไ่ด้ถือหุ้นใน RCI จงึอยากให้เล่า ให้ได้รู้จกั RCI มากขึน้ 
ประธานฯ ก่อนท่ี DCC จะเข้าไป ทางRCI ประสบภาวะขาดทนุมาโดยตลอด เราได้

ส ารวจและประเมินแล้ว พบว่าเกิดจากความผิดพลาดทางการบริหาร
จดัการด้านการผลิต และการตลาด ท่ีไมส่อดคล้องกนั และ RCI รับจ้าง
ผลิตเป็นสว่นใหญ่ ท าให้ควบคมุต้นทนุไมไ่ด้ ตลอดจนเคร่ืองจกัรขาดการ



บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563                                        หน้าท่ี 26 ของ 56 หน้า 
 

บ ารุงรักษา Technical Knowhow ต ่า ทาง DCC จงึเข้าไปจดัการ
ปรับปรุงระบบใหม ่เพ่ือให้เป็นระบบเดียวกนักบั DCC ท่ีประหยดัต้นทนุ
ให้ได้มากท่ีสดุ ต้นทนุการผลิตเดมิ 146 บาท/ตรม. แตปั่จจบุนัอยู่ท่ี 83-
84 บาท/ตรม. ท าให้ RCI มีความสามารถแขง่ขนัในด้านราคา และผลิต
สินค้าตรงตามท่ีตลาดต้องการ ขายสินค้ามากขึน้ ก าไรก็มากขึน้  

 
คณุศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี 
ผู้ ถือหุ้น DCC ท่ีเป็นด้านซือ้หุ้นจะได้เปรียบ แต่ RCI ด้านขายจะเสียเปรียบ 

เพราะต้นทนุท่ีซือ้มา ไมไ่ด้ซือ้ในราคา 4 บาท ในการซือ้ 100% มีเง่ือนไข
อ่ืนใดหรือไม ่ว่าถ้าได้หุ้นไมถ่ึง 100% DCC จะไมซื่อ้  

ประธานฯ   เราไมมี่เง่ือนไข 
คณุศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี  
ผู้ ถือหุ้น    ตา่งประเทศเคยมา Company Visit แล้ว ผมถือหุ้นมานานพอสมควร  

ยงัไมเ่คยไปเย่ียมชมท่ีโรงงาน 
ประธานฯ ในโรงงานเรามี Technical Knowhow ซึง่เป็นสว่นท่ีเราคดิค้นเอง ซึง่

บริษัทไมส่ามารถเปิดเผยได้ DCCต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
โดยส่วนรวมไว้ ตา่งประเทศท่ีมา ก็มาท่ีส านกังานใหญ่ ไมไ่ด้ไปท่ีโรงงาน 

 
ผู้ ถือหุ้น งบ 2,315 ล้านบาท ใช้เวลากีปีคืนทนุ หุ้นควรจะราคาเท่าไหร่ 
ประธานฯ ตอบไมไ่ด้วา่ราคาจะเป็นเทา่ไหร่ ถ้าดจูากผลการด าเนินงาน RCIเพิ่ม

ก าลงัการผลิต ก็จะมีก าไรราวๆ 200 ล้านบาท หกัเงินกู้  40 ล้านบาท
ประมาณ 10 ปีก็น่าจะหมด  

 
ผู้ ถือหุ้น หากRCIไมข่ายหุ้นให้DCC จะท าอยา่งไร 
ประธานฯ หากผู้ ถือหุ้นไมข่าย ผู้ ถือหุ้นก็ต้องถือตอ่ไป ไมก่ระทบกบั DCC 
 
ในวาระนี ้ต้องอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมร่วมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 
 
หากไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ ขอเสนอให้มีการลงมติ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงใน
การลงมตสิ าหรับวาระนีห้รือไม ่หากมีกรุณายกมือด้วย จะให้เจ้าหน้าท่ีไปท าการเก็บบตัรลงคะแนน 
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หลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนผู้ ถือหุ้นท่ียกมือ และ บนัทกึคะแนนตามบตัรลงคะแนนแล้ว  จงึกลา่วเป็นมติ 
 

ประธานฯ: ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ซือ้กิจการของ บริษัท โรแยล ซีรามิค 
อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  (“RCI”) ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ RCI ซึ่งเข้าข่ายเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

มตทิี่ประชุม  ได้มีมต ิมต ิอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากไมน้่อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงของผู้ ถือ 
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมร่วมผู้ มีสว่นได้เสียอนมุตัใิห้บริษัทฯ ซือ้กิจการของ 
บริษัท โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  (“RCI”) ผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ  
RCI ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เห็นด้วย 3,010,059,015 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 17 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 3,010,059,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากลงคะแนนในวาระที่ 1  ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 18 รายเป็นจ านวน 271,980 
หุ้น ดงันัน้ จ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจ านวนทัง้สิน้ 324 ราย และรวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 6,249,709,032 หุ้น 
และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนจึงท าให้ผลของคะแนนในวาระท่ี 2 เพิ่มขึน้ 
ไมร่วมคะแนนเสยีงของผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้จ านวน 3,239,650,000 เสยีง 

 
วาระที่  3:   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
 ไมมี่ 
 

 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุฯ วา่ได้ด าเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว จงึให้ผู้ ถือหุ้นเสนอหรือ
สอบถามเร่ืองอ่ืน ๆ ได้  
 
และมีผู้สอบถาม โดยมีค าถามและค าตอบ ดงันี ้
 
คณุชยัพงศ์ คาระวะวฒันา  
ผู้ รับมอบฉนัทะ  เรามีพืน้ท่ีเชา่ให้เชา่ไปแล้วก่ีตรม. คา่เชา่เฉล่ียเทา่ไหร่ 
ประธานฯ  ราคาเชา่อยูท่ี่ 150-250 บาท สาขาใหญ่ท่ีเชียงใหม ่จะอยู่ท่ี  

450 บาทแตย่งัสร้างไมเ่สร็จ ปัจจบุนัพืน้ท่ีให้เช่าประมาณ  
60,000 ตรม. 
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หลงัจากนัน้ เม่ือไมมี่ข้อซกัถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ ถือหุ้นอีกแล้ว ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ รวมทัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีมาร่วมประชมุ ซึง่บริษัทฯ จะได้จดัสง่ส าเนารายงาน
การประชมุไปให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบโดยเร็วตอ่ไป และขอปิดการประชมุ 
 

ปิดประชมุเวลา 15.00 น. 
 
 

ลงช่ือ     ประธานในท่ีประชมุ 
                 (นายรุ่งโรจน์  แสงศาสตรา) 
                       ประธานกรรมการ 
 

ลงช่ือ      ผู้บนัทกึการประชมุ 
             (นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา) 
        กรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3  

รายนามและประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน มีดังนี ้

          
                                                                          
1. ชื่อ-สกุล    นายชัยสทิธ์ิ  วิริยะเมตตากุล  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้         กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ 
อายุ  70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     -วิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่น 2511 

-ปริญญาหลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ และ
เอกชน (วปรอ.4144) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 26 มกราคม 2541 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562  21 ปี 11 เดือน 
การถอืหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 DCC : 411,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.694 ของหุ้นท่ีมี

สทิธิออกเสยีงทัง้หมด (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไมบ่รรลนุิติภาวะ) 
DCC-W1: 85,000,000 หนว่ย(รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   - ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 20/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Increasing Your Corporate Value Through 
Effective Communication 2003 
- หลกัสตูร บทบาทกรรมการตอ่การบริหารความเสีย่ง ของ
องค์กร 
-สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 15 (ว.ต.ท. 15) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แหง่ 

1.กรรมการผู้จดัการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี   
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(ธุรกิจบริการทางการแพทย์) 
2.กรรมการ บมจ.เชียงใหมร่ามธรุกิจการแพทย์ 
(ธุรกิจบริการทางการแพทย์) 
3.กรรมการ บมจ.ศิครินทร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แหง่ 
1.รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล 
เจ้าพระยา จ ากดั (มหาชน) 
2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา 
ราม จ ากดัและบริษัทในเครือ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

 
ไมม่ี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  1/1  ครัง้ 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562  1/1  ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไมม่ี 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ เป็น
ผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 

 
 

2. ชื่อ-สกุล    นายศิริพงษ์  ทิณรัตน์   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้         กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (ไมม่อี านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     -ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑติ(บริหารการศกึษา) /

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
-พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 24 เมษายน 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2 ปี 8 เดือน 
การถอืหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ไมม่ี (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

3 แหง่ 
1.ผู้ รับใบอนญุาต โรงเรียนอนบุาลมณียา 
2.เหรัญญิก  มลูนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชปูถมัภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารีฯ 
3.เหรัญญิก สมาคมผู้ประกอบอาชีพบริหารสถานศกึษาเอกชน 
นนทบรีุ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

 
ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน ผู้ รับใบอนญุาต โรงเรียนอนบุาลมณียา 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  1/1  ครัง้ 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562  1/1  ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ เป็น
ผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบนัหรือ 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในข้อต่อไปนี:้ 

 

เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็น 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางธุรกิจ 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผา่นมา     ไมม่ี 
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3. ชื่อ-สกุล    นายทศพร บรรยงค์เวทย์   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้         กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร (ไมม่อี านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  69 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรีุ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 24 เมษายน 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2 ปี 8 เดือน 
การถอืหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของหุ้นท่ีมีสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมด (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ) 
DCC-W1: -0- หนว่ย (รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

1 แหง่ 
1.กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีที ลิง้ค์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน -ผู้จดัการฝ่ายขายและอตุสาหกรรม / บจก.ดนัลอป (ประเทศ
ไทย) 
-ผู้จดัการโรงงาน / บจก.ไทย-สวเีดช แอสเซมบล ี
-วิศวกรรมสายการผลติ / บจก.บางชนัเยนเนอรัล แอสเซมบลี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
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ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  1/1  ครัง้ 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562  1/1  ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ เป็น
ผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจุบนัหรือ 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในข้อต่อไปนี:้ 

 

เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็น 
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางธุรกิจ 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผา่นมา     ไมม่ี 

 

        
         

4. ชื่อ-สกุล    นายมนต์รัก แสงศาสตรา   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้         กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
อายุ  44 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา     -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) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัท่ี 29 มกราคม 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562 6 ปี 11 เดือน 
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การถอืหุ้นบริษัท ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 DCC: 610,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.435 ของหุ้นท่ีมี
สทิธิออกเสยีงทัง้หมด(รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไมบ่รรลนุิติภาวะ) 
DCC-W1: 315,000,000 หนว่ย(รวมการถือหุ้นของคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    บตุร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ พี่ชาย นายมารุต แสง
ศาสตรา 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แหง่ 
1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ /   
บมจ. โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม (ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2 แหง่ 
1.กรรมการบริหาร /  บมจ. ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้ 
(ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/  
ธุรกิจผลติกระเบือ้งดินเผา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางธุรกิจ 

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ /   
บมจ. โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม (ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 

ประสบการณ์ท างาน 2556-2560 - กรรมการรองผู้จดัการ(บริหาร)  
บมจ.ไดนาสตี ้เซรามคิ (ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) และ 
บมจ. ไทล์ท้อป อินดสัตรี ้(ธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562    ประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 2/2 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  1/1  ครัง้ 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562  1/1  ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา     ไมม่ี 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ เป็น
ผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 4 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
      

 นาย สุรศักดิ์  โกสิยะจินดา 
 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 30 เมษายน 2541 
อายุ 76 ปี 
ที่อยู่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
****************************************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)   ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไมม่ี 
คุณวุฒทิางการศึกษา   -นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

48/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ปี 2554- ปัจจบุนั  เจ้าของส านกังาน /ส านกังานจตัธุรรมทนายความ 
(ธุรกิจที่ปรึกษาและส านกังานทนายความ) 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   1 แหง่  

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

1. กรรมการ / บมจ.ยไูนเต็ดฟดูส ์  
ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา      ไมม่ี  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้  ไมม่ี  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางธุรกิจ  ไมม่ ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562     ประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

     ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  1/1  ครัง้ 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562  1/1  ครัง้ 
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                          นายทศพร  บรรยงค์เวทย์    
 
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2560                            
อายุ 69 ปี 
ที่อยู่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

************************************************************************************************** 
สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ)  1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.015  ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  ไมม่ี 
คุณวุฒทิางการศึกษา   วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยั 
     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 
-ผู้จดัการฝ่ายขายและอตุสาหกรรม / บจก.ดนัลอป (ประเทศไทย) 
-ผู้จดัการโรงงาน / บจก.ไทย-สวเีดช แอสเซมบล ี
-วิศวกรรมสายการผลติ / บจก.บางชนัเยนเนอรัล แอสเซมบล ี

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมม่ี 
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 

1.กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีที ลิง้ค์ จ ากดั 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา       ไมม่ี  
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้ มี ในวาระท่ี 5พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก  

ตามวาระ  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางธุรกิจ  ไมม่ ี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562     ประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

     ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  1/1  ครัง้ 
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562  1/1  ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯก าหนด 
 

บริษัทก าหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในคู่มือกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดของ ก.ล.ต 
และตลาดหลกัทรัพย์ในข้อ (ก) ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ี ถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
    ของบริษัท 
3. ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท

ท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของ 

บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5. ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น 
    กรรมการอิสระ 
6.ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดาคู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
7. ไม่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 
9. มีเวลาเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาและร่วมตดัสินใจในกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 5  

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่ เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 

เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุปีบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือ
กนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ือง
และเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีสิ่บหา้วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจาก ผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือ
หุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32.   ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี  วนั  
เวลา  ระเบียบวาระการประชมุ  และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบใุห้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุตั ิ  หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณีรวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ  
ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุวรรคหนึ่งต้องอยูใ่นท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานแหง่ใหญ่ หรือ 
ส านกังานสาขา   

ข้อ 33.   ในระหวา่งย่ีสิบเอ็ดวนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นในแตล่ะครัง้  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านกังานใหญ่  และส านกังานสาขาทกุแหง่ (ถ้ามี) ไม่
น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 34.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่
น้อยกวา่ 25 คนและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือ
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  
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และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้  หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้
นดัประชมุใหม่  และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัว่าครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35.  มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้
1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี

คะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้หนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
   2) ในกรณีตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก)  การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ  และข้อบงัคบัของบริษัท 
 (ข)  การเพิ่มทนุ  ลดทนุ 
 (ค)  การควบ  หรือเลิกบริษัท 
 (ง)  การออกหุ้นกู้  
 (จ)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้บคุคลอ่ืน 
 (ฉ)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ช)  การท า  แก้ไข  หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางสว่น 
      ท่ีส าคญั   
 (ซ) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน 
      โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฌ) เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบั 
     ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิ 
     การของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 “ในกรณีท่ีบริษัทหรือ 
     บริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศ 
     ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ท่ีใช้บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ 
     บริษัทจดทะเบียน  ให้บริษัทปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามท่ี ประกาศดงักลา่ว 
     ก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ โดยอนโุลมด้วย “ 
ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
1)รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุซึง่แสดงผลการด าเนินงานของ

บริษัทท่ีคณะกรรมการของบริษัทได้จดัการในรอบปีท่ีผ่านมา 
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2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ  และบญัชีก าไรขาดทนุ 
3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร  การอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล 
4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 
6) กิจการอ่ืนๆ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 6  

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 
1.     ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง    ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้
ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ   เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัข่ียานพาหนะ หรือ หนงัสือ
เดนิทาง 

        1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
              (ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ   ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือ ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (ข)  ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

             (ค)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 
2.    ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 
       2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
            (ก)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 (ข)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทน
นิติบุคคล    พร้อม ทัง้ประทบัตราส าคญั   (ถ้ามี)    และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิต ิบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
       2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก)  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม   ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือ ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

            (ข)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทน
นิตบิคุคล   พร้อม ทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี)   และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่   ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนาม
ในหนงัสือมอบ ฉนัทะมี       อ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
           (ค)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
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3.    ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
      ให้น าความใน ข้อ 1.  และ  ข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุ     ซึ่งมิได้มี
สญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติ  บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  แล้วแตก่รณี   ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบั
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติ
บคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดย เจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ  
ช่ือนิติบคุคล  ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติ     บคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจ
ในการลงลายมือช่ือ  ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข)   เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้แทนนิตบิคุคลนัน้ รับรองความถกูต้องของค าแปล พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) 

 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ    ณ  

สถานท่ีประชมุ    ก่อนเวลาประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. จนกระทัง่เลิกการประชมุของวนัท่ี  30 มิถนุายน  
2563 

อนึง่    หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย  8  เป็นแบบการมอบฉันทะ
ท่ีก าหนดรายการตา่งๆ  ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั (แบบ ข)    

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ  จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ  ตัง้แตเ่วลา  12.30  น. เป็นต้นไป 

การออกเสียงลงคะแนน 

          การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1.  การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ 
โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง  ซึ่ง ผู้ถ ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ได้  

)1(  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระด้วยวิธีชมืูอนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะกรอกคะแนน
เสียงท่ีเห็นด้วยไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบริษัทได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท าการรวบรวมคะแนนส าหรับ
การนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ  
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบ
ฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
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ลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน  
)3(  มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
 กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองท่ีประชมุ  

 กรณีอ่ืนๆซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกต ิมตขิองท่ีประชมุจะเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว  
)4(  หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด  
)5(  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน

เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็
ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ  
)6(  การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอย่างน้อย 5  คนร้องขอ และท่ีประชมุลง

มติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมตใิห้ลงคะแนนลบั  
 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการ

สอบถามทีละวาระจากท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชมืูอขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนท าการ
ตรวจนบัคะแนน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั เจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนจะให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงคะแนนบนบตัรลงคะแนนตามค าแนะน าท่ีจะแจ้งในท่ีประชมุ  

 
3.การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่า
บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย ล าดับที่  7  

 

 

 
แนะน าเส้นทาง เพ่ือความสะดวกโปรดใช้ รถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) ลงสถานีสทุธิสาร ทางออกเมืองไทย-ภทัร 
หรือ ทางออก ปรีชาคอมเพล็กซ์ เข้า ถนนสทุธิสารวินิจฉยั ประมาณ 300 เมตร  
หมายเหต ุ 
1. หากผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวกมาเข้าร่วมประชมุ สามารถสง่หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานตา่ง ๆ มาท่ีบริษัทฯ
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั  
2. ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบในเว็บไซด์
ของบริษัทฯ ได้ตัง้แตว่นัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย ล าดับที่  8 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
PROXY (FORM B.) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  .......................                                เขียนที่ ............................................................................. 
Shareholder’s Registration No.                                     Written at 

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

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................สญัชาติ......................................................          
                 I/We                                                                        Nationality                                                         
            อยูบ้่านเลขที่................................................................................................................................................................................        
   Address            

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

           โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง   
           Holding an Ordinary shares total of                  shares and having the right to vote equal to                              vote 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
  Hereby appoint  
 1. ชื่อ     อาย ุ ปี    อยูบ้่านเลขที ่                ถนน..............................................       

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

      Tambol/Subdistrict                           Amphur/District                   Province                       Postal Code                       or 
              2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์   โกสิยะจินดา อาย ุ76 ปี อยูบ้่านเลขที่   121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ี่ - ต าบล/
แขวง บางด้วน อ าเภอ/เขต ภาษีเจริญ จงัหวดั 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. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ อาย ุ69 ปี อยูบ้่านเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง 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  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุใหญ่สามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563  ในวนัองัคารที่ 30 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น.  ณ. ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านกังานบริษัทไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด
(มหาชน)  เลขที่ 37/7   ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน
ด้วย 

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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
              I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 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 

 
วาระที่ 2:   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 2: To consider the Report of the Company’s Operating Results for the year 2019 ended December 31, 2019 
 

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ าปีสิน้สุด 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 
 

วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลปี 2562 
Agenda 4: To approve  year of operations and acknowledge the 2019 Interim Payments. 
 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
           

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระที่ 5  : พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 
Agenda 5: To consider and approve reserve legal for the year 2019 
 

 
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 6: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation  
 
6.1 นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ 
    Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: Director 
 

6.2 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
     Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director & Audit Committee 

 
6.3 นายทศพร บรรยงค์เวทย์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      Mr. Totsaporn Banyongwate: Independent Director & Audit Committee  
 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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6.4 นายมนต์รัก แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
Mr. Monrak Saengsastra:  Executive Director / and Chief Business Development Officer   

 

 
วาระที่ 7: พิจารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
Agenda 7: To approve meeting Allowance and the directors’ remunerations  
 

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี  2563 
Agenda 8: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2020 
 

 
วาระที่ 9: พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
Agenda 9: Other business (if any) 

 
 
 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
        

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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(5)  ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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. 

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

 
 
 
ลงช่ือ  .................................................................ผู้มอบฉันทะ                ลงช่ือ.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
Signed (……………………………........................) Grantor             Signed (……….……..............................…………..) Proxy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ /REMARK 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The number of shares held by a shareholder cannot divide into 
several portions to more than one proxy in order to divide the votes.  
2.วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
In agenda of directors’ election, a proxy can vote all directors or each director.  
3.ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

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. 
ผู้ ท่ีมาประชมุด้วยตวัเอง โปรดน าหนงัสือฉบบันีม้าแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.  
ผู้ ถือหุ้นสามารถคดัลอกหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ (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) 

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


บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563                                        หน้าท่ี 50 ของ 56 หน้า 
 

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ANNEX TO PROXY FORM B 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน)  ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน
วนัองัคารที่ 30 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านักงาน บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด(มหาชน)  เลขที่ 37/7  
ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
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 ....................เร่ือง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….…………………………. 

วาระที่ ....................เร่ือง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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สิ่งที่ ส่งมาด้วย ล าดับที่  8  
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy (Form C) 

 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5 ) พ.ศ. 2550 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ................................                                เขียนที่ ..................................................................... 
Shareholder’s Registration No.                                              Written at 

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

(1) ข้าพเจ้า........................................................................................สญัชาติ..............................................................................          
                I/We                                                                                      Nationality                                                         
             อยูบ้่านเลขที่..............................................................................................................................................................................        
  Address               
  ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  ........................................................................................... 

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

           โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม ..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง   
           Holding an Ordinary shares total of                     shares and having the right to vote equal to                                       vote 
     (2) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint  

 1. ชื่อ     อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที่...................................ถนน...............................         
Name                                                age                years, residing at No.                           Road 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต……………….………………จงัหวดั...........……..……..…………   
หรือ 
Tambol/Subdistrict                              Amphur/District                             Province                               or 

              2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อาย ุ76 ปี อยูบ้่านเลขที่   121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ี่ - ต าบล/
แขวง บางด้วน อ าเภอ/เขต ภาษีเจริญ จงัหวดั 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. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ อาย ุ69 ปี อยูบ้่านเลขที่   1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง 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  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.  ณ. ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารส านักงาน บริษัทไดนาสตีเ้ซรามิค จ ากัด
(มหาชน)  เลขที่ 37/7 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 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 
 

วาระที่ 2:   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 2: To consider the Report of the Company’s Operating Results for the year 2019 ended December 31, 2019 
 

 
วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสด ประจ าปีสิน้สุด 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 

 
วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลปี 2562 
Agenda 4: To approve   year of operations and acknowledge the 2019 Interim Payments. 
 

 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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วาระที่ 5  : พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 
Agenda 5: To consider and approve reserve legal for the year 2019 
 

 
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 6: To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation  
 
6.1 นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ 
    Mr. Chaiyasith Viriyamettakul: Director 
 

6.2 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
     Mr. Siripong Tinnarat: Independent Director & Audit Committee 

 
6.3 นายทศพร บรรยงค์เวทย์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      Mr. Totsaporn Banyongwate: Independent Director & Audit Committee  
 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
                    (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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6.4 นายมนต์รัก แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
Mr. Monrak Saengsastra:  Executive Director / and Chief Business Development Officer   

 

 

วาระที่ 7: พิจารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
Agenda 7: To approve meeting Allowance and the directors’ remunerations  
 

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี  2563 
Agenda 8: To appointment of auditor Remuneration of Auditors for the year 2020 
 

 

วาระที่ 9: พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
Agenda 9: Other business (if any) 
 

 
 
 
 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เหน็ด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
       

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 
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(4)  ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
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. 

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

  
ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉันทะ                      ลงช่ือ...........................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

 
Signed (…………………………...........................) Grantor             Signed (……………............................………………..) Proxy 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remark  

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  (CUSTODIAN) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
    The following documents shall be attached with this Proxy Form: 

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

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

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect  each 
nominated director individually.   
ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตาม แนบ  
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in 
the Regular Continued Proxy Form C as enclosed. 
ผู้ ถือหุ้นสามารถคดัลอกหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค) ท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น ได้ท่ีเวบไซต์ของบริษัทฯ (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) 
 

 

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


บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563                                        หน้าท่ี 56 ของ 56 หน้า 
 

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

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนั
องัคารที่ 30 มิถนุายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชมุชัน้ 4 อาคารส านักงาน บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด(มหาชน)  เลขที่ 37/7  
ถนนสทุธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ  หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
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 ....................เร่ือง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….…………………………. 

วาระที่ ....................เร่ือง............................................................................................................. 
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….……. 

 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 

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

                  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                       (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
                                        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง 
                                           Approved                Disapproved                Abstain 


