บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2564
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตัง้ แต่เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป
งดแจกของที่ระลึก

รายงานประจาปี 2563
ท่านสามารถ Scan QR CODE เพื่อทราบข้อมูลในรายงานประจาปี
และดูวิดีโอ Company Profile ของบริษัทฯได้ท่ีน่ี
รายงานประจาปี 2563
Company Profile (วิดโี อ)

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
1. ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองโดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังสานักเลขานุการบริษัท ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ก่อนเวลาสิน้ สุดการประชุม
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้า โดยกรุ ณาระบุคาถามพร้อมระบุช่ือ นามสกุล หมายเลข
โทรศัพ ท์ อี เ มล (ถ้า มี ) ผ่า นช่อ งทางอี เ มล: Cattleya.Sa@dynastyceramic.com หรื อ ส่ง มาพร้อ มกับ
หนังสือมอบฉันทะ โดย บริษัทจะตอบคาถามในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
3. กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุ้นจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
มาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ มิอาจจะยกขึน้
อ้างเป็ นข้อยกเว้นความรับผิ ดในกรณี ท่ีท่านกระทาการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ ดูแลสุขภาพและอนามัยของท่าน
ที่อาจได้รบั ผลกระทบซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ีบริษัทไม่ประสงค์จะให้เกิดขึน้ ดังนัน้ บริษัท จึงขอความร่วมมือจาก
ผูถ้ ือหุน้ ดาเนินการตามมาตรการ ดังนี ้
3.1 บริษัทจะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดย
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริงเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม ในกรณี ท่ีท่านปกปิ ดข้อมูล ด้าน
สุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถื อว่าท่านกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.
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2558 ในการนี ้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 2 เมตร รวมถึง
จากัดจานวนผูใ้ ช้ลิฟต์ในแต่ละรอบด้วย
3.2 กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบผูท้ ่ีมีความเสี่ยง ได้แก่ ผูท้ ่ีมีอณ
ุ หภูมิรา่ งกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึน้ ไปหรือบุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็ นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนา้ มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจ
เหนื่อยหอบ หรือเป็ นหวัด หรือผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ บุคคลที่สมั ผัสกับผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เดินทางไปในสถานที่แออัด หรือ ติดต่อ
กับคนจานวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มี
ความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
3.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งคาถามให้
เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจัดทาเป็ นสรุ ปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีท่ีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ยังสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข.เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดั เจนได้
3.4 บริษัทฯจะจัดที่น่ งั ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี ้ตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง
และตามความเหมาะสมของสถานที่ และขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาการประชุม
3.5 ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมถามคาถามโดยเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่ง
ที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะจัดการประชุมให้กระชับ
ภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง
3.6 บริษัทฯ จะดาเนินการฉีดพ่นนา้ ยาฆ่าเชือ้ และทาความสะอาดสถานที่จั ดประชุมด้วยนา้ ยาทา
ความสะอาดก่อนเริ่มการประชุม
3.7 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุมโดย
เด็ดขาด
3.8 บริษัทฯ งดแจกรายงานประจาปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของ
ร่วมกับผู้อ่ื น และเพื่ อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านรวมถึง ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดาเนินการดังกล่าวให้
ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.dynastyceramic.com ตามความเหมาะสมต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ไดนาสตี้ เซรามิ ค จากัด (มหาชน)
DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
37/7 SUTHISARN VINIJCHAI ROAD, SAMSENNOK,HUAYKWANG,BANGKOK 10310 , THAILAND
โทร. 0-2276-9275-81 โทรสาร : 0-2276-0313, 0-2276-0311
http://www.dynastyceramic.com

วันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เรียน ผูถ้ ือหุน้ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้วย :
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
2. รายงานประจาปี 2563 (ในรูปแบบ QR CODE)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ตอ้ งแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
7. แผนที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด แบบ ข และแบบ ค
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติกาหนดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ชนั้ 4 อาคารสานักงานของบริษัทฯ เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามกาหนดเวลา ดังนี ้
เวลา 12.30 น.
เวลา 14.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ขึน้ เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 และได้จดั ทา
รายงานการประชุม ส่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยภายในเวลาที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้ง ได้
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้ นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รับทราบ
ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรั พย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี บญ
ั ชีสิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
รายงานประจาปี 2563 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจาปี 2563 ได้สรุปผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯและบริษัทในเครือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ระหว่างปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 รวมทัง้ การทาคาเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอน บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม (“RCI”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 91.87 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลัก เพื่อขจัดประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ RCI เนื่องด้วย DCC ซึ่งเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบือ้ งเซรามิคปูพืน้ กระเบือ้ งบุผนังชนิดต่าง ๆ
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เช่นเดียวกันกับ RCI รวมถึง ปั จจุบนั ทัง้ สองบริษัท มิได้มีการดาเนินงานที่แยกจากกันและอิสระต่อกัน
เนื่องจากมีคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน สานักงาน ร่วมกัน
ในการนี ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนีส้ าเร็จครบถ้วน
(1) ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของ RCI (วันที่ 29 มีนาคม 2564) มี มติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพ ย์ของ
บริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจ านวนหุ้นที่ ออกและจ าหน่ายแล้วทั้ง หมดของบริษั ทฯ และต้องไม่มี ผู้ถือหุ้นคัด ค้านการเพิ ก ถอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ตาม
หลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะต้องได้รบั อนุมตั ิ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน
และ คูส่ ญ
ั ญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีจาเป็ น) และ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
37-38 กาหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และ
ต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ”
งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 พร้อมทัง้ รายงานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ
งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่
31 ธัน วาคม 2563 ของบริษั ท ฯ ได้ผ่า นการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี แ ละได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ
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และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรบั รองทั่วไป คณะกรรมการพิจ ารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ สมควรอนุมัติง บแ สดงฐานะ
การเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และรายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
สรุปสาระสาคัญ ได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
บริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
8,795.6
9,401.2
หนีส้ ินรวม (ล้านบาท)
3,937.4
4,607.8
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
8,501.3
8,501.3
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท (ล้านบาท)
1,585.3
1,454.9
กาไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาทต่อหุน้ )
0.202
0.185
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุ มัติจ่ายปั นผลและการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฏหมาย
ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
“นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯทีก่ าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้รวมทัง้ เครือ (จากงบการเงินรวม) โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไดนาสตี ้
เซรามิค จากัด(มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงิน
ปั น ผลได้ ทั้ง นี ข้ ึ้น อยู่ กับ แผนการลงทุน และปั จ จัย ที่เ กี่ ย วข้อ งอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯอาจจะ
พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็ นครัง้ คราว เพือ่ ให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”
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ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี 2563
ปี 2562
1. กาไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้านบาท)
1,585
973
2. จานวนหุน้ ชาระแล้ว (ล้านหุน้ )
8,199
7,231
3. เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
3.1 ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1
0.031
0.0324
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2
0.045
0.023
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3
0.045
0.022
3.2 จ่ายในปี ปันผลงวด ไตรมาส 4
0.044
0.027
รวมปันผลจ่ายทัง้ ปี
0.165
0.1044
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
1,353
755
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ
85
78
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ปี 2561
979
6,528

0.033
0.029
0.027
0.027
0.116
757
77

ความเห็นคณะกรรมการ
จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสาหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2563 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ดังนี ้
1. ขออนุมัติจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2563 เป็ นเงินเท่ากับ 9,675,095.38 บาท
(เดิมมีจานวน 72,314,326.57 บาท รวมเป็ น 81,989,421.95 บาท) เต็มจานวนทุนสารองตาม
กฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาระแล้ว (ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกชาระแล้ว 819,894,219.50 บาท)
2. บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในรอบปี บญ
ั ชี 2563 ไปแล้วเป็ นเงิน สด ในอัตรา 0.121
บาทต่อหุน้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัท
มหาชน) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กาหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนัน้ และรายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป ”
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลดังกล่าว
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3. ในรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิประจาปี ตามงบการเงินรวม
เท่ากับ 1,585 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นกาไรสุทธิเท่ากับ 0.202 บาทต่อหุน้ และไม่มียอดขาดทุน
สะสมเหลืออยู่ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.165 บาทหรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้อยละ 85 สูงกว่านโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลที่บริษัทฯกาหนดไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและ
เรียกชาระแล้ว 8,198,942,195 หุน้ เป็ นจานวนเงินปั นผลรวมทัง้ ปี 1,353.0 ล้านบาท โดยได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2563 หุน้ ละ 0.121 บาท คิดเป็ นเงินที่จ่ายเป็ นเงินสด
รวม 992.2 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
อีกหุน้ ละ 0.044 บาท เป็ นจานวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 360.8 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กาไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และให้รบั เงินปันผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ 1. ผูถ้ ือ หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รบั เครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่ป ระมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กาหนด

การจ่ายเงินปั นผลดังกล่ าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุ ด
ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 7 เมษายน 2564 (Record Date) (จะขึ้ น
เครื่ อ งหมาย XD หรื อ วั น ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั นผลในวั น ที่ 5 เมษายน 2564) และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 เมษายน 2564
การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
16 กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง หนึ่ง ใน สาม ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับ หนึ่ง ใน สาม
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ง ตามวาระนัน้ อาจจะได้รับเลือกตัง้ เข้าเป็ นกรรมการอีกก็ ได้” โดยในปี นีม้ ี
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.นายตระกูล วินิจนัยภาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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3.นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
4.นายมารุต แสงศาสตรา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอ
รายชื่อกรรมการ
ในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นาย
ตระกูล วินิจนัยภาค พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นายมารุต แสงศาสตรา
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการชุดเดิมที่ครบกาหนด
ออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมี มติเป็ นเอกฉันท์ให้
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายตระกูล วินิจนัยภาค
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นายมารุ ต แสงศาสตรา โดยให้เสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน การ
เป็ นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพือ่ เลือกตัง้ กรรมการไว้ดงั นี ้
(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถอื ว่าผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้
ต่อหนึ่งเสียง
(2) ให้ผถู ้ อื หุน้ ของคะแนนเสียงเลือกบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็ นกรรมการทีละคน
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมี ให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงได้เพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กาหนดว่า “บรรดาค่าตอบแทน ทีจ่ ะจ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ
ให้เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทีจ่ ะกาหนดเป็ นคราวๆไป โดยมติดงั กล่าวจะต้องได้รบั คะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม”
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิ บัติภาระหน้า ที่ ท่ี
กาหนดโดยกฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดชอบทัง้ ทางแพ่งและทางอาญา หากไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตาม นอกจากนี ้ กรรมการแต่ละคนต้องให้ความทุ่มเท รวมทัง้ ให้คุณค่า (Value) ที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่ง
ออกเป็ นสองส่วน ดังนี ้
1. ค่าเบีย้ ประชุม (Meeting Allowance) เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั กรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน
แต่ละครัง้ โดยให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้
1.1 ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ
ประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ ควรได้รบั เบีย้ ประชุมในอัตราส่วนที่
สูงกว่ากรรมการและอนุกรรมการคนอื่นๆ โดยควรกาหนดไว้เป็ นนโยบายที่ชดั เจนและมีการ
เปิ ดเผยให้เป็ นที่ทราบโดยทั่วไป
1.2 ค่าเบีย้ ประชุมอนุกรรมการ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ควรได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการด้วย
โดยอาจกาหนดอัตราค่าเบีย้ ประชุม ของคณะอนุกรรมการไว้ในระดับ ต่ า กว่า หรือเท่า กับ
คณะกรรมการชุ ด ใหญ่ เนื่ อ งจากขอบเขตหน้า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการมี จ ากั ด กว่ า
คณะกรรมการโดยรวม
1.3 ระดับของค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
ระดับของค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ควรอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทาให้กรรมการ
จากัดจานวนบริษัทที่จะดารงตาแหน่งกรรมการเท่าที่ม่ นั ใจว่า จะสามารถอุทิศเวลาในการเข้า
ร่วมประชุมและทาหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ กาหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทชั้นนาในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
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2. ค่าตอบแทนกรรมการ (Directors' remuneration) เป็ นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการ
ปี ละครัง้ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เช่น เงินปันผลที่จา่ ยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
สาหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี ก่อน
ดังนี ้ คือ
ค่าเบีย้ ประชุม
1.ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2.ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)
3. กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
4. อนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)

ปี 2564
60,000

บาท/ครั้ง/คน
ปี 2563
ปี 2562
60,000
60,000

40,000

40,000

40,000

50,000
30,000

50,000
30,000

50,000
30,000

และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
1. กรรมการ
2. กรรมการบริหาร

บาท/คน
ปี 2563
ปี 2562
300,000
300,000
300,000
300,000

%เพิ่มขึน้
(ลดลง)
-

โดยกาหนดให้จา่ ยค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้ ทัง้ นีโ้ ดยให้มีผลตัง้ แต่การประชุม
ครัง้ แรกในปี 2564 สาหรับค่าตอบแทนประจาปี ให้จา่ ยเท่ากันครัง้ เดียวจากบัญชีทาการของบริษัทในวันที่
1 เมษายน 2564
ทัง้ นี ้ นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และ กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร ยังได้รบั ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง

การลงมติ
ที่ประชุมต้องลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯทุกปี ทัง้ นีไ้ ด้มอบหมายให้ผา่ นการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาผู้ส อบบัญ ชี ร ายปั จ จุบัน ซึ่ง พิ จ ารณาจากผลการ
ปฎิบตั งิ านและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กรินทร์ออดิท
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯและบริษัทย่อยต่อไป นับเป็ นปี ท่ี 5 จึงได้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อขออนุมัติให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี คือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ หรือ
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา หรือ นายโกมินทร์ ลิน้ ปราชญา หรือ
นายมงคล เหล่า วรพงศ์ หรื อ นางสาวกชมน ซุ่น ห้ว น เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ป ระจ าปี 2564 และขออนุมัติ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เฉพาะบริษัทฯ จานวน 1.75 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจาปี
ของบริษัทย่อย จานวน 1.55 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 รวมทัง้ เครือ 3.30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้พิ จ ารณาข้อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว ให้ค วาม
เห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท
กรินทร์ ออดิท จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2563 โดยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทฯในปี 2563 หรือ
2. นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2563 หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4713 เคยได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563
หรือ
4. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5897 เคยได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563
หรือ
5. นายโกมินทร์ ลิน้ ปราชญา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3675 เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็ นปี แรก
หรือ
6. นายมงคล เหล่าวรพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4722 เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็ นปี แรก
หรือ
7. นางสาวกชมน ซุน่ ห้วน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11536 เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็ นปี แรก
โดยผูส้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
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และแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย (บมจ.
ไทล์ทอ้ ปอินดัสตรี ้ และ บจก.โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์) ประจาปี 2564 ตามรายชื่อต่อไปนี ้ นายเจษฎา
หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
11181 หรือ นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผูส้ อบ
บัญ ชี รับอนุญ าตเลขที่ 5851 หรือ นายสุพ จน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 12794 หรือ
นางสาวกัญจน์วารัท ศิกดิศ์ รีบวร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 13273 หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 13314 หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 13512 หรือ
นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 13646
โดยผูส้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทย่อย และ กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ดังนี ้
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี )
บมจ.ไดนาสตี ้ เซรามิค
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี ้ : บริษัทย่อย
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI
ค่าบริการอื่น
รวมค่าสอบบัญชี

เสนอปี 2564*
1,750,000
530,000
990,000
30,000
ไม่มี
3,300,000

ปี 2563
1,838,000
557,000
1,040,000
31,000
ไม่มี
3,466,000

%เพิ่ม(ลด)
(5%)
(5%)
(5%)
(3%)
(5%)

ทัง้ นี ้ บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอืน่ (non-audit-fee) จากสานักงานสอบบัญชีทผี่ ูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผูส้ อบบัญชีและสานักงานทีผ่ ูส้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ ่านมา
ผู ส้ อบบัญ ชีต ามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่ มีค วามสัมพัน ธ์ ห รือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประวัตผิ ู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี/ทะเบียนเลขที่

คุณวุฒิการศึกษา

1

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7305

-ปริญญาโทบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5113

-นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุม่ บริษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
กลุม่ บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน)
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
กลุ่มการค้าและค้าปลีก
กลุม่ บริษัท เจมาร์ท จากัด (มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุม่ บริษัท ยูซิตี ้ จากัด(มหาชน)
กลุม่ บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
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-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4713

4

นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5897

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขา
การบริหารการเงินสถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5

นายโกมินทร์ ลิน้ ปราชญา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3675

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการ
สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6

นายมงคล เหล่าวรพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4722

7

นางสาวกชมน ซุน่ ห้วน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11536

-ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บริหารธุรกิจ
(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มพลังงาน
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด(มหาชน)
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุม่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
กลุ่มยานยนต์
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศ
ไทย)จากัด
กลุ่มสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุม่ บริษัท ซีพีพีซี จากัด(มหาชน)
กลุม่ บริษัท ห้องเย็น โชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด
(มหาชน)
บริษัท บางกอก เทเลคอม จากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิง้ จากัด
(มหาชน)
กลุ่มเทคโนโลยี
บริษัท มิตซูชิตะ อิเลคทริค(ประเทศไทย)จากัด
กลุ่มยานยนต์
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จากัด
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริษัท อุตสาหกรรมวิวฒ
ั น์ จากัด
บริษัท บีเอเอสเอฟ ไทย จากัด
บริษัท สยามคราฟท์ จากัด(มหาชน)
บริษัท อีโนเว่ รับเบอร์ จากัด
บริษัท กระดาษไทย จากัด
บริษัท รวมเกษตรกร จากัด
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
-บริษัท อรินสิริ แลนด์ จากัด(มหาชน)
-บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด(มหาชน)
กลุ่มเทคโนโลยี
-บริษัท แอพพลิแคด จากัด(มหาชน)
-บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
-กลุม่ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิง้ จากัด
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
-กลุม่ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จากัด(มหาชน)
กลุ่มยานยนต์
-กลุม่ บริษัท โตโยต้า โบโชคุ จากัด

บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

หน้าที่ 14 ของ 66 หน้า

การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯกาหนดให้วันที่ 24 กุม ภาพันธ์ 2564 เป็ นวัน กาหนดรายชื่ อผู้ถือ หุ้นที่ จ ะมี สิ ทธิ เข้า ร่ว ม
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record Date)
อนึ่ง หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบอานาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนัง สือมอบฉันทะ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8 และโปรดกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม
2564 ก่อนเวลาสิน้ สุดการประชุม และเพื่อให้ท่านได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่ง
คาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครัง้ นีไ้ ด้ล่วงหน้าที่ www.dynastyceramic.com หรือโทรสารหมายเลข
66(0)276-9913
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทขอเสนอรายชื่อกรรมการ
อิสระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ดังนี ้
1) นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
2) นายทศพร บรรยงค์เวทย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือท่านผูร้ บั มอบ
ฉันทะ โปรดนาหนังสือมอบฉันทะที่แ นบมานี ้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิ เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ
ลาดับที่ 8 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน)

(นายมารุต แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการบริหาร
สานักงานเลขานุการบริษัทฯ
โทร. 0-276-9275-81 ต่อ 403
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หมายเหตุ :
1. หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาทีบ่ ริษัทฯภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564
ก่อนเวลาสิน้ สุดการประชุม
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถเรียกดูคาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และ เอกสารประกอบในเว็บไซด์ของบริษัทฯได้ตงั้ แต่วนั ที่ 12
มีนาคม 2564
3. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีผตู้ ิดตามมาด้วยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ ขอเชิญผูต้ ิดตาม ณ สถานที่รบั รองซึง่ บริษัทได้จดั แยกไว้ตา่ งหาก
โปรดแสดงเอกสารต่อไปนีป้ ระกอบการมอบฉันทะ
กรณีบุคคลธรรมดา
1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท (บริษัทฯได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ ไว้ให้แล้ว)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
กรณีนิติบุคคล
1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท
2. สาเนาหนังสือรับรองบริษัท
2.1 สาหรับนิติบคุ คลในประเทศ สาเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ ออกให้โดยสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วน
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
2.2 สาหรับนิติบคุ คลต่างประเทศ สาเนาหนังสือรับรองของบริษัท อายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี
อานาจของบริษัทฯพร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อบฉันทะตามข้อ 2. และ ผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารสานักงานของบริษัทฯ
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม และ
แจ้งว่า คณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กาหนดให้มี
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ
กาหนดให้วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันให้สิทธิผูถ้ ื อหุน้ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองจานวน 42 ราย 4,851,612,583 หุน้ โดยการมอบฉันทะจานวน 51 ราย 1,171,119,701 หุน้
รวมทัง้ สิน้ จานวน 93 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 6,022,732,284 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.4574 ของจานวนหุน้
ทัง้ หมด เกิน หนึ่งในสาม จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อกาหนดของบริษัทฯ
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ รวมทัง้ ให้ผถู้ ือ
หุน้ ส่งคาถามที่เกี่ ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ื อหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ หรือส่งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด
ประธานฯ แนะนากรรมการที่เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ คือ
1. นายรุง่ โรจน์
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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3. นายศิรพิ งษ์
4.. นายทศพร

ทิณรัตน์
บรรยงค์เวทย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึ่งได้รบั การมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรศักดิ์
โกสิยะจินดา
(ซึ่งได้รบั การมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย)
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
7. นายชัยสิทธิ์
วิรยิ ะเมตตากุล กรรมการ
8. นายสุวิทย์
สมานพันธ์ชยั
กรรมการ
9. นายมนต์รกั
แสงศาสตรา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย และ
10. นายมารุต
แสงศาสตรา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
11. นายจารุวตั ร
ไตรถวิล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้าประชุมใน
ครัง้ นีด้ ว้ ย และเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย ร่วมเป็ นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การ
ประชุมจานวน 1 คน ได้แก่ คุณ ปวีณา โวหาร
ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครัง้ นีข้ อมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
คุณคัทลียา แสงศาสตรา เป็ นผูช้ ีแ้ จงมาตรการและแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ วิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ
คุณคัทลียา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวันนีบ้ ริษัทฯได้เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) ตามแนวปฏิบตั ิของ
กรมควบคุมโรค ดังที่ทา่ นผ่านจุดคัดกรอง ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จดั ประชุมมาแล้ว ซึ่งหากพบผูม้ ีอาการ
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ที่อาจสงสัยว่าจะติดเชือ้ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอจากัดสิทธิ์ไม่อนุญาต
ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
1.บริษัทฯ จัดที่น่งั ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี ้
2.บริษัทฯ ดาเนินการทาความสะอาดสถานที่จดั ประชุมด้วยนา้ ยาทาความสะอาดก่อนเริ่มการ
ประชุม และขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
3.บริษัทฯ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมถามคาถามโดยเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งที่จดุ ลงทะเบียน
หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
4.จะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง
และแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดกาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
ผูถ้ ือหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเท่านัน้
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยใช้วิธีการชูมือ การให้นับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่ง
เสียง ในกรณีมอบฉันทะผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ ประชุม ว่ามี ผู้ถื อหุ้น คนใดไม่
เห็นชอบ หรือ งดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผไู้ ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ
บัตรลงคะแนน
ถ้าไม่มีผไู้ ม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุ ปในวาระนัน้ ๆว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
เป็ นเอกฉันท์รบั รองหรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
3. ผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงมติคดั ค้านหรืองดออกเสียง
มาในหนัง สื อมอบฉันทะไว้แล้วนัน้ บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตัง้ แต่ผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ บริษัทฯได้นาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่ง
จะช่วยให้ขนั้ ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยในการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบ
บัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย ไม่ตอ้ ง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสี ยง และจะนาคะแนนเสี ยงที่ ไ ม่เ ห็นด้วย งดออกเสี ยง และจากบัตรเสี ย มาหักออกจากจ านวนเสี ยง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้
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สาหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
เสียง ไม่วา่ จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่า งดออกเสียง
มติของที่ประชุม จะถื อตามคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8
 วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7
คุณคัทลียา สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มีผใู้ ดคัดค้าน ประธานฯ
จึงดาเนินการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และหากท่านผูถ้ ือหุน้ มีคาถามที่เกี่ยวกับวาระที่กาลัง
พิจารณาขอให้ยกมือสอบถามได้ หากมีคาถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังพิจารณา ขอให้รวบรวม
คาถามไปไว้ในวาระอื่นๆ
จากนัน้ จึงเริ่มตามวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ื อ
หุน้ ทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1 รวมทัง้ ได้นา
เผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงาน
ไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีขอ้ สอบถามหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
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ประธานฯ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ลงคะแนน ได้มีการลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนีต้ อ้ ง
ได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดังนี ้
เห็นด้วย
6,022,891,284 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
6,022,891,284 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานฯได้แจ้งจานวนหุน้ ได้มีผูถ้ ื อหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 1 รายเป็ นจานวน
159,000 หุ้น ดัง นั้น จ านวนผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม จึ ง มี จ านวนทั้ง สิ น้ 94 ราย และรวมเป็ นจ านวนหุ้น ทั้ง สิ น้
6,022,891,284 หุน้ และบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1
เพิ่มขึน้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2562 ในเล่มที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ประธานฯ ได้ร ายงานสรุ ป ให้ท่ี ป ระชุม รับ ทราบโดยได้น าเสนอเป็ น สไลด์ Presentation แสดงผล
ประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจาปี โดยสรุป
คือ ในช่วงปี ท่ี ผ่านมา สภาพเศรษฐกิ จ โดยรวมยัง คงตกต่ าเนื่ องจากปี ก่อน อันเกิ ดจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น
 เศรษฐกิจโลก ยังคงอ่อนแอ เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
ส่งผลไปยังอีกหลายประเทศในโลกที่ตอ้ งประสบกับสภาวะฝื ดเคือง เศรษฐกิจไม่ขยาย
ตัวบางประเทศถึงกับถดถอย ไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ มูลค่าส่งออก
ลดต่าลงแบบน่าใจหายถึงกับติดลบในบางเดือน โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้อง
ปิ ดตัวลงและหลายแห่ง ต้องลดเวลาการทางาน มีแรงงานตกงานเป็ นจ านวนมาก
ประชาชนมีรายได้ลดลง สิ่งต่างๆเหล่านีม้ ีผลให้เศรษฐกิจโดยรวมไม่ขยายตัวเพราะ
กาลังซือ้ ลดลง
 เกิดอุทกภัยขึน้ ในภาคอีสานและภาคใต้ ยังส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
หลายหมื่นไร่ ทัง้ ยังเกิดสภาวะแห้งแล้ง ขาดนา้ มาบารุ งรักษาพืชผลทางการเกษตร
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เป็ นเหตุให้แรงงานด้านเกษตรกรรมมีรายได้ลดลง บางกลุม่ ถึงกับขาดทุนและมีหนีส้ ิน
เพิ่มมากขึน้ กาลังซือ้ ลดน้อยลง
 การเมืองยังคงไม่สงบมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา นักการเมืองแทบไม่มีเวลาใน
การบริหารประเทศ เพราะต้องคอยมาป้องกันตนเอง ขาดความความมั่นคง ประชาชน
ไม่มีความมั่นใจในอาชีพและรายได้ในอนาคต
 แรงงานระดับกลาง เช่น พนักงานออฟฟิ ศ ธนาคารและสื่อต่างๆ เริ่มทยอยตกงาน
ส่วนหนึ่งจากการมีนวัตกรรมและพัฒนาการทางเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานเป็ นการ
ซา้ เติมเศรษฐกิจให้แย่ลงไปอีก ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะธุรกิจประเภท SME เกิดสภาวะเลิก
กิจการหลายแห่ง ธนาคารได้ตงั้ สารองหนีส้ ญ
ู กับธุรกิจ SME นีเ้ ป็ นจานวนมาก รายได้
ของคนระดับกลางเริ่มลดลง
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียด
คุณวรพจน์ เกตุอร่าม: ผูถ้ ือหุน้
รายได้คา่ เช่าคาดว่าในปี 2563 จะคิดเป็ นกี่ % ของรายได้ทงั้ ปี
หรือ คาดว่าจะมีรายได้คา่ เช่ากี่บาท และ คาดว่าอีก 3 ปี
ข้างหน้าจะเติบโตเป็ นเท่าไร
ประธานฯ
ประมาณไตรมาสละ 12 ล้านบาท คาดทัง้ ปี ประมาณ 50 ล้าน
บาท ในช่วงที่ผา่ นมาได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิท19
จึงทาให้ผเู้ ช่าชะลอการทาสัญญาไป และคาดว่าอีก 3 ปี
ข้างหน้ารายได้คา่ เช่าจะเติบโต ประมาณ 2.5 เท่าจากปัจจุบนั
คุณวรพจน์ เกตุอร่าม: ผูถ้ ือหุน้

จากผลประกอบการตัง้ แต่ปี 2558 ถึงปี 2562 กาไรลดลงมา
เรื่อยๆ จาก 1,372 ล้านบาท จนเหลือ 973 ล้านบาท ทางบริษัทฯ
คาดการณ์วา่ อนาคตจะเป็ นอย่างไรและเพราะเหตุใด

ประธานฯ

ที่ผา่ นมาเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ มีการแข่งขันสูง โดยบริษัทฯ
คาดว่าธุรกิจจะต้องดีขนึ ้ คูแ่ ข่งในประเทศอ่อนแรงปี นีด้ ีกว่าปี ท่ี
แล้ว บริษัทฯสามารถผลิตแข่งกับกระเบือ้ งนาเข้า เนื่องจาก
สถานการณ์โควิท19 มีการชะลอนาเข้ากระเบือ้ งลดลงประมาณ
20% จากปี ก่อน
ช่วงโควิด กระเบือ้ งจากจีนนาเข้าไทยไม่ได้ ส่งผลบวกต่อ DCC
ด้วยใช่หรือไม่

คุณศักดา : ผูถ้ ือหุน้
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ประธานฯ
คุณศักดา : ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ

คุณศักดิช์ าติ งามล้วน: ผูถ้ ือหุน้

ประธานฯ

คุณภูมิ เย็นบารุง: ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ

คุณศักดา : ผูถ้ ือหุน้

ประธานฯ

กระเบือ้ งนาเข้าลดลง 20% เป็ นโอกาสที่เราจะขายได้มากขึน้
ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว จะมีผลทาให้ยอดขายและ
กาไรลดลงด้วยหรือไม่
ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ เป็ นรายย่อยและเป็ นตลาดซ่อมแซม
สังเกตได้จากจานวนยอดบิลขายในแต่ละวัน เช่น ปี ท่ีแล้วต่อวัน
มีบลิ ที่เปิ ด 6 พันกว่าบิล ในปี นี ้ เพิ่มเป็ น 8 พันกว่าบิล
ในต่างประเทศมีขา่ วการติดเชือ้ โควิดในโรงงานเป๊ บซี่ อยาก
ทราบว่าในโรงงานผลิตมีมาตรการป้องกันหรือแผนรับมือ
อย่างไรบ้างหากเกิดการติดเชือ้ ในโรงงาน
ทุกโรงงานของเรามีมาตรการป้องกัน เช่น มีเจลล้างมือหลายจุด,
ใส่หน้ากากอนามัย , มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทางาน รวมทัง้
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าบริเวณโรงงาน
แนวโน้มภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็ นอย่างไรและจะมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯอย่างไรบ้าง
กลุม่ ลักษณะแนวตัง้ พวกคอนโดฯ ส่วนมากจะซือ้ เก็งกาไร ไม่
น่าจะไปได้ตอ่ สาหรับกระเบือ้ งเป็ นสินค้าหนัก พวกคอนโดฯไม่
ค่อยนิยม จะไปใช้เป็ นผลิตภัณฑ์พวกลามิเนต มากกว่า
1. ต้นทุนเชือ้ เพลิงเผากระเบือ้ งลดลง คาดปี นีจ้ ะทาให้คา่ ใช้จา่ ย
เชือ้ เพลิงลดลงกี่%
2. รายได้กระเบือ้ ง 60x60 cm. ปี นีค้ าดว่าจะมีสดั ส่วนรายได้ก่ี %
และปี หน้าเป็ นกี่%
1.ต้นทุนเชือ้ เพลิง (ค่าก๊าซ) คิดเป็ น 22% ของต้นทุนผลิต ณ
ปัจจุบนั ค่าก๊าซลดลง 20% จากปี ก่อน
2. ยอดขายกระเบือ้ ง 60x60 cm. เพิ่มจากปี ก่อนร้อยละ 40%
เนื่องจากแนวโน้มความนิยมของผูบ้ ริโภคเปลี่ยนจากกระเบือ้ ง
ขนาดเล็กเป็ นขนาดใหญ่มากขึน้

เมื่อไม่มีคาถาม เนื่องจากวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯจึง
กล่าวสรุปผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษั ทฯ
ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2562 ได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562
คณะกรรมการบริษัทฯพิจ ารณาแล้วเห็นว่าที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรที่ จ ะอนุมัติง บแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษั ทฯแล้ว
โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ว่ามีความ
ถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคัญ ตามหลัก การบัญชี ท่ี รับ รองทั่วไป ซึ่ง แสดงฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมา โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้ (ดูสไลด์ประกอบ)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนีส้ ินรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท (ล้านบาท)
กาไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

8,721.9
5,202.9
8,117.6
972.8
0.139

9,076.5
5,663.3
8,117.4
962.5
0.138

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียด
และเมื่อไม่มีขอ้ สอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงิน
สดของบริษัทฯประจาปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประธานฯขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ลงคะแนน ได้มี
การลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมตั งิ บดุล และงบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ ประจาปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
6,022,922,284 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
6,022,922,284 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิน้ แล้ว ได้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 3 รายเป็ น
จานวน 31,000 หุน้ ดังนัน้ จานวนผูถ้ ื อหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจานวนทัง้ สิน้ 97 ราย และรวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้
6,022,922,284 หุน้ และบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3
เพิ่มขึน้

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุ มัติการงดจ่ ายเงินปั นผลเพิ่มเติม สาหรั บผลประกอบการปี 2562 และ
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2562
ประธานฯ ได้ชีแ้ จงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กาหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมทัง้ เครือ (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบกับงบ
การเงินเฉพาะของ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และ
มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ
ของบริษัทฯในอนาคตด้วย
จากสภาพคล่องทางการเงินมีเพียงพอสาหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2562 ได้
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการของบริษัท
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลรวมสาหรับผล
การดาเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.1044 บาท โดยบริษัทฯได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผล
การดาเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2562 เป็ นเงินสดไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.0774 บาท เป็ นเงินรวม 559.72
ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ
0.027 บาทเป็ นจานวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25 ล้านบาทรวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายสาหรับผล
การดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว เป็ น
จานวนเงินรวม 754.96 ล้านบาทซึ่งเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ คิดเป็ นอัตรา
การจ่ายปั นผลร้อยละ 75 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริษัทฯกาหนดไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
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ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจานวนหุน้
ที่จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กาหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้
ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทัง้ 4 ครัง้
ดังกล่าว
โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชุมหน้า 4 (ดู
ในจอภาพ)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
6. กาไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)
973
979
1,117
7. จานวนหุน้ ชาระแล้ว (ล้านหุน้ )
7,231
6,528
6,528
8. เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
3.1 ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1
0.0324
0.033
0.040
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2
0.023
0.029
0.037
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3
0.022
0.027
0.028
3.2 จ่ายในปี ปันผลงวด ไตรมาส 4
0.027
0.027
0.023
รวมปันผลจ่ายทัง้ ปี
0.1044
0.116
0.128
9. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
755
757
836
10. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ
78
77
75
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการ
ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ที่ผา่ นมา
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการ ปี
2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ให้ยกมือขึน้
หากไม่มีผใู้ ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

หน้าที่ 26 ของ 66 หน้า

ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และเมื่อคะแนนขึน้ บนจอแล้ว
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการของบริษัท
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลรวมสาหรับผล
การดาเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.1044 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผล
การดาเนินงานไตรมาส 1-3 ของปี 2562 เป็ นเงินสดไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.0774 บาท เป็ นเงินรวม 559.72
ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลส่วนที่เหลือของไตรมาส 4 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ
0.027 บาทเป็ นจานวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายรวม 195.25 ล้านบาทรวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายสาหรับผล
การดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว เป็ น
จานวนเงินรวม 754.96 ล้านบาทซึ่งเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ คิดเป็ นอัตรา
การจ่ายปั นผลร้อยละ 75 โดยสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริษัทฯกาหนดไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย (Consolidated) จากจานวนหุน้
ที่จดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
6,022,922,284 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
6,022,922,284 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 41 กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562
เป็ นเงินเท่ากับ 7,034,326.57 บาท (เดิมมีจานวน 65,280,000.00 บาท รวมเป็ น 72,314,326.57 บาท)
เต็มจานวนทุนสารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชาระแล้ว (ทุนจด
ทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชาระแล้ว 723,143,265.70 บาท)
บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

หน้าที่ 27 ของ 66 หน้า

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562 โดยขอให้ผู้
ถือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้ หากไม่มีผใู้ ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และเมื่อคะแนนขึน้ บนจอแล้ว
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติที่ประชุ ม : ที่ประชุมมีมติเป็ น เอกฉันท์อนุมัติจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2562 เป็ นเงิน
เท่ากับ 7,034,326.57 บาท (เดิมมีจานวน 65,280,000.00 บาท รวมเป็ น 72,314,326.57 บาท) เต็มจานวน
ทุนสารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ออกและเรียกชาระแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี ้
เห็นด้วย
6,022,924,284 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
6,022,924,284 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิน้ แล้ว ได้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 1 รายเป็ น
จ านวน 2,000 หุ้น ดัง นั้น จ านวนผู้ถือ หุน้ ที่ เข้า ร่ว มประชุมจึ งมีจานวนทั้งสิน้ 98 ราย และรวมเป็ น จานวนหุน้ ทัง้ สิน้
6,022,924,284 หุน้ และบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5
เพิ่มขึน้

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ อ้างถึงข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 16 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ทุกปี ท่ีมีการ
ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
โดยในปี นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี.้ 1.นายชัยสิทธิ์ วิรยิ ะเมตตากุล กรรมการ
2.นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.นายทศพร บรรยงค์เวทย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.นายมนต์รกั แสงศาสตรา
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

หน้าที่ 28 ของ 66 หน้า

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เชิญให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้าระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อ
กรรมการ
ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นาย
ชัยสิทธิ์ วิรยิ ะเมตตากุล นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์และ นายมนต์รกั แสงศาสตรา
ดัง นั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (ไม่ ร วมนายมนต์รัก แสงศาสตรา
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้ นี)้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ
จานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคล
อย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการราย
เดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์ นายทศพร บรรยงค์เวทย์และ นาย
มนต์รกั แสงศาสตรา กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญในด้าน
การบริหาร มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นผูม้ ี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอดมา
ทัง้ นีไ้ ด้แนบประวัตขิ องกรรมการทัง้ 4 ท่านมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว (หน้าที่ 29-34 )
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าจะขอให้พิจารณาเป็ นรายบุคคลตามลาดับ ดังนี ้
6.1 นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล: กรรมการ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
5,990,907,688 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.4021
ไม่เห็นด้วย
36,040,496 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.5979
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
6,026,948,184 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.000

บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

หน้าที่ 29 ของ 66 หน้า

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิน้ แล้ว ได้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 3 รายเป็ น
จานวน 4,023,900 หุน้ ดังนัน้ จานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจานวนทัง้ สิน้ 101 ราย และรวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้
6,026,948,184 หุน้ และบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6
เพิ่มขึน้

6.2 นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
6,026,926,684 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9997
ไม่เห็นด้วย
21,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0003
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
6,026,948,184 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
6.3 นายทศพร บรรยงค์เวทย์: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
6,026,926,684 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9997
ไม่เห็นด้วย
21,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0003
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
6,026,948,184 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
6.4 นายมนต์รัก แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาธุรกิจ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
5,583,524,029 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
92.6427
ไม่เห็นด้วย
443,424,155 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
7.3573
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
6,026,948,184 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
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ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติทป่ี ระชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ให้แต่งตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20
เมษายน 2563
วาระที่ 7:พิจารณากาหนดค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กาหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้กรรมการของ
บริษัทฯ ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่จะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป โดยมติดงั กล่าวจะต้องได้รบั
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ผลตอบแทน ซึ่งการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท
สาหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราดังนี ้ คือ
ค่าเบีย้ ประชุม
1. ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2. ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง(เฉพาะกรรมการ
ภายนอก)
3. ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
4. ค่าเบีย้ ประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการ
ภายนอก)

บาท/ครั้ง/คน
ปี 2563
ปี 2562
60,000
60,000

%เพิ่มขึน้
(ลดลง)
-

40,000

40,000

-

50,000
30,000

50,000
30,000

-

และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี ้
ค่าตอบแทนประจาปี
1. ค่าตอบแทนประจาปี กรรมการ
2. ค่าตอบแทนประจาปี กรรมการบริหาร

บาท/คน
%เพิ่มขึน้
(ลดลง)
ปี 2562
ปี 2561
300,000
300,000
300,000
300,000
-
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โดยกาหนดให้จ่ายค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านัน้ ทัง้ นีโ้ ดยให้มีผลตัง้ แต่
การประชุมครัง้ แรกในปี 2563 สาหรับค่าตอบแทนประจาปี ให้จ่ายเท่ากันครัง้ เดียวจากบัญชีทาการของ
บริษัทในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทน
ประจาปี ของกรรมการบริษัทฯ
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม
ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงให้ยกมือขึน้
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือคัดค้าน
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
อนุมตั คิ า่ เบีย้ ประชุม ประจาปี 2563 และค่าตอบแทนประจาปี 2562 สาหรับกรรมการและกรรมการ บริหาร
ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
6,026,926,684 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9997
ไม่เห็นด้วย
21,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0003
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวม
6,026,948,184 เสียง คิดเป็ นร้อย
100.000
ละ
วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563
ประธานฯ แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ 2535 และตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชีรายปั จจุบนั นับเป็ นปี ท่ี 4 ซึ่งพิจารณาจาก
ผลการปฎิ บัติง านและประสบการณ์แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึง ได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษัท
กรินทร์ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป และขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี
บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
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เฉพาะบริษัทฯ จานวน 1.84 ล้านบาทเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริษัทย่อย จานวน
1.63 ล้านบาทเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 รวมทัง้ เครือ 3.47 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 ดังมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี
ดังต่อไปนี ้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3759 เคยได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 โดยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัท ในปี 2560-2562
หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7305 เคยได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 หรือ
3. นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5113 เคยได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่าง ปี 2560-2562 หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4713 เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นปี แรก
หรือ
5. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5897 เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นปี แรก
โดยผูส้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมของบริษัท
และแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทย่อย ประจาปี 2563 นายโกมินทร์ ลิน้ ปราชญา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นาย
วิเชียร ปรุ งพาณิช ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11536 และ/
หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารัท ศิกดิศ์ รี
บวร ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 13273 อัต ราค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยปี 2563 มี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจาปี )
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี )
บมจ.ไดนาสตี ้ เซรามิค
บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี ้ : บริษัทย่อย
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม : บริษัทย่อย
บจก. โรแยล เอเซีย บริค แอนด์ ไทล์ : บริษัทย่อยของ RCI
ค่าบริการอื่น
รวมค่าสอบบัญชี

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

บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

ปี 2562
%เพิ่ม(ลด)
1,750,000
5.0%
530,000
5.1%
990,000
5.1%
30,000
3.3%
ไม่มี
3,300,000
5.0%
หน้าที่ 33 ของ 66 หน้า

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น (non-audit fee) จากสานักงานสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานทีผ่ สู ้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ า่ นมา
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้ เสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดอีกหรือไม่
หากไม่มีผใู้ ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2563 โดยในวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยังไม่ได้
ส่งบัตรลงคะแนนช่วยกรุ ณากรอกบัตรลงคะแนนและโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
ด้วย
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ หลังตรวจนับคะแนนเสร็จ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ หรือ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุ ธยาจาก บริษัท
กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัทฯ
และแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทย่อย (บมจ.ไทล์ทอ้ ปฯ) ประจาปี 2563 นายโกมินทร์ ลิน้ ปราชญา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3675
และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ และ/หรือ นายมงคล เหล่าว
รพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
11536 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์
วารัท ศิกดิ์ศรีบวร ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตเลขที่ 13273 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ จานวน
1.84 ล้านบาทเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริษัทย่อย จานวน 1.63 ล้านบาทเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5 รวมทัง้ เครือ 3.47 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

6,026,915,084
33,100
0
0
6,026,948,184

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9994
0.0005
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผถู้ ือหุน้ เสนอหรือ
สอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้
และมีผสู้ อบถาม โดยมีคาถามและคาตอบ ดังนี ้
คุณปวีณา โวหาร
ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ประธานฯ

อยากทราบกลยุทธ์ในครึง่ ปี หลัง 2563
เรื่องกลยุทธ์ ขอไม่ตอบในเรื่องนี ้ เพราะถือว่าเป็ นข้อมูล
ภายใน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

คุณสมเกียรติ แซ่ตงั้
ประธานฯ

ในปี 2563 การประกอบธุรกิจมีความเสี่ยงอะไรบ้าง
ถือว่าปี นีเ้ ป็ นปี ท่ีดีท่ีเราจะฟื ้ นขึน้ มา ซึ่งในช่วงที่ ร้านค้า
Modern Trade ต้องปิ ดจากสถานการณ์โควิด แต่ท่ี
สาขาของเราไม่ได้ปิดจึงทาให้เราเพิ่มยอดขายได้ดีขนึ ้
มาก

คุณศักดา : ผูถ้ ือหุน้

สืบเนื่องจากราคาหุน้ Dilute ลงมากกว่า 10% จากการ
ใช้สิทธิ Warrant บริษัทฯมีแผนธุรกิจอย่างไรที่จะทาให้มี
กาไรเติบโตมากกว่าราคาหุน้ ที่ Dilute ลงมา
คาตอบจากผลการดาเนินงานของไตรมาสที่ 1 ปี นี ้ ที่มี
กาไรมากกว่าปี ท่ีแล้ว

ประธานฯ
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คุณศักดา : ผูถ้ ือหุน้

ประธานฯ

คุณศักดา : ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ

คุณถาวร : ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ

1.กาไรสุทธิของกระเบือ้ ง 60x60 cm. หรือ 80x80 cm.
ดีกว่ากระเบือ้ งขนาดเล็กหรือไม่
2.โรงงานที่ผลิตกระเบือ้ งขนาดใหญ่มากจากโรงงาน
RCI เป็ นหลักหรือไม่
3. มีแผนขยายโรงงาน RCI เพิ่มขึน้ อีกหรือไม่
1.ดีกว่า
2.การผลิตดูตามความเหมาะสมและความคล่องตัว
มากกว่า
3. RCI มีท่ีดนิ จากัดไม่สามารถขยายได้
หากกระเบือ้ งขนาด 60x60 cm.ขายดีกาไรดีเหตุใดจึง
ไม่มีใครผลิตกระเบือ้ งชนิดนี ้
มีโรงงานอื่นทา แต่ตน้ ทุนแพง และของเราแตกต่างตรงที่
มีขดั ขอบ อีกทัง้ ต้องวางแผนเครื่องจักรต่างๆไว้รองรับ
ในอดีตนิยมผลิตกระเบือ้ งขนาดเล็ก แต่ทางโรงงานเรา
ได้วางแผนไว้ สามารถทาขนาดไหนก็ได้ เปลี่ยนแปลงได้
ตามเหมาะสม โดยไม่ตดิ ประเด็นเรื่องเครื่องจักรที่ใช้
ผลิต
อยากให้เล่าว่ามีความสามารถในการแข่งขันกับสินค้า
จากเมืองจีนอย่างไร
-ด้านต้นทุนผลิต ทางจีนต่ากว่าเราด้วยประสิทธิภาพของ
แรงงาน และทางจีนมีมาตรการส่งเสริมการส่งออกโดย
ได้รบั เงินชดเชยจากรัฐบาลประมาณ 10% ถึงแม้ตน้ ทุน
ผลิตเราจะสูงกว่าแต่เราได้เปรียบเรื่องการขนส่ง
ภายในประเทศ เพราะการนาเข้ามาต้องเสียค่าใช้จา่ ย ค่า
ขนส่งมากกว่า
-ด้านสินค้า เนือ้ กระเบือ้ งของจีนจะเป็ นพอร์ชเลน หรือที่
รูจ้ กั ว่า แกรนิตโต้ คุณสมบัติดดู ซึมนา้ ต่า ของเราเป็ น
เซรามิค ทัง้ สองประเภทจะแตกต่างกันในการใช้งานหาก
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สภาพอากาศแตกต่างกันมาก เช่น ในต่างประเทศ ที่มี
อากาศเย็นจัด ร้อนจัด แต่ในประเทศของเรา สภาพ
อากาศไม่แตกต่างกันมากในแต่ละฤดูเรื่องการดูดซึมนา้
จึงไม่มีผลกระทบ
-ด้านการบริการ เราได้เปรียบ มีบริการหลังการขาย มี
ของต่อเนื่อง ไม่ตอ้ งสต๊อกของ การส่งสินค้ามีความ
คล่องตัวมากกว่า
คุณชัยยันต์ ชูเฉลิม: ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ

มีแนวโน้มจะขายธุรกิจในต่างประเทศอีกหรือไม่ เมื่อใด
เรามีสง่ สินค้าไปต่างประเทศแต่ไม่ได้เป็ นรายได้หลัก และ
ไม่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ

คุณวรพจน์ เกตุอร่าม: ผูถ้ ือหุน้

ช่องทางการจาหน่ายผ่าน ไทล์ทอ้ ป (TTOP) อย่างเดียว
หรือมีช่องทางอื่นด้วย เช่น Modern Trade และคิดเป็ นกี่
% บ้างในแต่ละช่องทาง
ไม่ได้จาหน่ายผ่าน TTOP แต่ผา่ น Outlets ของ DCC
เองที่มีอยูท่ ่วั ประเทศกว่า 200 สาขา คิดเป็ นสัดส่วนผ่าน
Outlets ของ DCC 80% และร้านค้า Agents อีก 20%
ปัจจุบนั บริษัทฯได้นา Robot มาใช้ทดแทนแรงงานคนใน
โรงงานหรือไม่ ถ้าไม่มีมีแผนนามาใช้หรือไม่ ทางผูบ้ ริหาร
มองเรื่องนีอ้ ย่างไรบ้าง
เครื่องจักรในโรงงานเป็ นระบบ Automatic โดยใช้คน
จัดการ

ประธานฯ

คุณศักดิช์ าติ งามล้วน: ผูถ้ ือหุน้

ประธานฯ
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หลังจากนัน้ เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผูถ้ ือหุน้ อีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ รวมทัง้ ทีมงานผูส้ อบบัญชี ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะได้จดั ส่งสาเนารายงาน
การประชุมไปให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 3
รายนามและประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน มีดังนี้

1. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การถือหุน้ บริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

นายตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร (ไม่มีอานาจลงนาม)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
70 ปี
ไทย
-นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- Master of Law (LL.M) Tulane University, School of Law
(U.S.A.)
วันที่ 26 มกราคม 2564
ครบวาระ แทน นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา (ลาออก)
DCC : -0- หุน้ คิดเป็ นร้อยละ -0- ของหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมด (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
DCC-W1: -0- หน่วย(รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ)
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ 147/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
-สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 13 (ว.ต.ท. 13)
-ประกาศนียบัตร สถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปนุ่ รุน่ ที่ 70
-ประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุน่ ที่ 70
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง
รุน่ ที่ 3 (หลักสูตรอธิบดีอยั การ) สานักงานอัยการสูงสุด

บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

-ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุน่
ที่ 17)
-ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุน่ ที่ 11)
ไม่มี
ไม่มี
3 แห่ง
2561- ปัจจุบนั อัยการอาวุโส สานักงานคุม้ ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนระหว่างประเทศสานักงาน
อัยการสูงสุด
2561- ปัจจุบนั
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม
2554 - ปั จจุบนั กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่มี
2559 - 2562
กรรมการกฤษฎีกา สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
2558 – 2561 อัยการอาวุโส สานักงานกิจการและ
โครงการในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สานักงานอัยการสูงสุด
2558 – 2561
สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ
2554 - 2556
รองอัยการสูงสุด
2549 - 2554
ผูต้ รวจการอัยการ สานักงานผูต้ รวจการ
อัยการ
2548 - 2549
อธิบดีอยั การฝ่ ายปรึกษา สานักงานที่
ปรึกษากฎหมาย
2546 - 2548
อธิบดีอยั การฝ่ ายต่างประเทศ สานักงาน
ต่างประเทศ
ไม่มี
ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็ น
ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

หน้าที่ 40 ของ 66 หน้า

2. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุน้ บริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร (ไม่มีอานาจลงนาม)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
83 ปี
ไทย
-วิทยาลัยปั องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 33
-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48
-โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วันที่ 21 เมษายน 2558
5 ปี 8 เดือน
ไม่มี (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุน่ ที่ 11 พ.ศ.2553
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
-ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ ายความมั่นคง)
-ส.ค.2554-ม.ค.2555 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 1/1 ครัง้
ไม่มี

บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

หน้าที่ 41 ของ 66 หน้า

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็ น
ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

3. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุน้ บริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร (ไม่มีอานาจลงนาม)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
77 ปี
ไทย
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 30 เมษายน 2541
22 ปี 8 เดือน
DCC: -0- หุน้ คิดเป็ นร้อยละ -0- ของหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมด (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
1 แห่ง
1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท์
1 แห่ง
1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ
ประสบการณ์ทางาน

ไม่มี
ปี 2554- ปั จจุบนั เจ้าของสานักงาน /สานักงานจัตธุ รรม
ทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและสานักงานทนายความ)

บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

หน้าที่ 42 ของ 66 หน้า

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

4. ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การถือหุน้ บริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 1/1 ครัง้
คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็ น
ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

นายมารุ ต แสงศาสตรา
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร (มีอานาจลงนาม)
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย
43 ปี
ไทย
M.S.Computer Science University of North Texas,USA
วันที่ 21 เมษายน 2558
5 ปี 8 เดือน
DCC: 925,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 11.282 ของหุน้ ที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด(รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ)
DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
-CFO’s Orientation Course รุน่ ที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บุตรนายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา และ น้องชาย นายมนต์รกั แสง
ศาสตรา

บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

หน้าที่ 43 ของ 66 หน้า

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่
(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ

ประสบการณ์ทางาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

1 แห่ง
1.กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย บมจ. โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2 แห่ง
1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี ้
(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย บริคแอนด์ไทล์/
ธุรกิจผลิตกระเบือ้ งดินเผา
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย บมจ. โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ม.ค. 2563-ก.ย.2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
/บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิค , บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี ้ และ บมจ.
โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
2554-2560 รองกรรมการผูจ้ ดั การ (ตลาด) /
บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิค และ บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี ้
2554-ปัจจุบนั ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัทฯ และ
นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิค
2554-2558 ผูอ้ านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ /
บมจ.ไดนาสตีเ้ ซรามิคและ บมจ. ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี ้
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลกิจการ 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 1/1 ครัง้
ไม่มี
คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า เป็ น
ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 4
ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น

นาย สุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 30 เมษายน 2541
อายุ 77 ปี
ที่อยู่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 แขวง บางด้วน เขต ภาษี เจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
******************************************************************************************************************************
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
-นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่
48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ปี 2554- ปั จจุบนั เจ้าของสานักงาน /สานักงานจัตธุ รรมทนายความ
(ธุรกิจที่ปรึกษาและสานักงานทนายความ)
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสท์
กิจการที่ไม่เป็ นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
มี ในวาระที่ 5 เรือ่ ง พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 1/1 ครัง้
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นายทศพร บรรยงค์เวทย์
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2560
อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**************************************************************************************************
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
1,368,080 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.017 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (เครือ่ งกล) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
-ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศไทย)
-ผูจ้ ดั การโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดช แอสเซมบลี
-วิศวกรรมสายการผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอืน่ ในปี ที่ผ่านมา
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็ นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1.กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ซีที ลิง้ ค์ จากัด
ประวัติการทาผิดกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการท่านอื่น
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 1/1 ครัง้
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นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯกาหนด
บริษัทฯ กาหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกาหนดของ
ก.ล.ต และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในข้อ (ก) ดังนี ้
1. ถื อหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ที่ ถือโดยผูท้ ่ีเกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจาจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
4.ไม่ มี ผ ลประโยชน์ หรื อ ส่ ว นได้เ สี ย ไม่ ว่ า ทางตรง หรื อ ทางอ้อ มทั้ง ในด้า นการเงิ น และการ
บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6.ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ นบิดา มารดาคูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ หรือ
บริษัทย่อย
7. ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ข องกรรมการบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8. สามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ แสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านตามหน้า ที่ ที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหาร หรือ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริษัทฯ รวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. มีเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่สาคัญของ
บริษัทฯ
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 5
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4
เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น คราวอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วมาแล้ว ให้เ รี ย กว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผูถ้ ือหุน้ คน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่อ
กันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจาก ผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ท่ี คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ ถือหุน้
ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 34 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทัง้ ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
สถานที่ ท่ี จ ะใช้เ ป็ น ที่ ป ระชุม วรรคหนึ่ง ต้อ งอยู่ใ นท้อ งที่ อัน เป็ น ที่ ตั้ง ส านัก งานแห่ ง ใหญ่ หรื อ
สานักงานสาขา
ข้อ 33. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละครัง้ บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุน้ ก็ได้โดยประกาศให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาทุกแห่ง (ถ้ามี) ไม่
น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี ) มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือ
มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด
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และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้
หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้อง
ขอให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้
นัดประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้
หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าครบองค์ประชุม
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
2) ในกรณีตอ่ ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(ข) การเพิ่มทุน ลดทุน
(ค) การควบ หรือเลิกบริษัท
(ง) การออกหุน้ กู้
(จ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้บคุ คลอื่น
(ฉ) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ช) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วน
ที่สาคัญ
(ซ) การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฌ) เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิบตั ิ
การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 “ในกรณีท่ีบริษัทหรือ
บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ประกาศดังกล่าว
กาหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ โดยอนุโลมด้วย “
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
1)รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงผลการดาเนินงานของ
บริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จดั การในรอบปี ท่ีผ่านมา
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2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
6) กิจการอื่นๆ
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ลาดับที่ 6
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก้ ่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
1.

ผู้ถอื หุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ซ่งึ ปรากฏรูปถ่ายของผู้
ถือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือ หนังสือ
เดินทาง
1.2 กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
และผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถอื หุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผแู้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทน
นิติบุคคล พร้อม ทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติ บุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทน
นิติบคุ คล พร้อม ทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิติบุคคล
ซึ่งลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะมี อานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
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3. ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นาความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับผูถ้ ือหุ้นหรือผูเ้ ข้าร่วมประชุม ซึ่งมิได้มี
สัญชาติไทยหรือซึ่งเป็ นนิติ บุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ภายใต้บงั คับ
ดังต่อไปนี ้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ หรือโดย เจ้าหน้าที่ของนิติบคุ คลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติ
บุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล และเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
และให้ผแู้ ทนนิตบิ คุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตงั้ แต่เวลา 12.30 น. จนกระทั่งเลิกการประชุมของวันที่ 30 มีนาคม
2564
อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จดั ให้ผถู้ ือหุน้ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 8 เป็ นแบบการมอบฉันทะ
ที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตัง้ แต่เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป
การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น
1. การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชู มือ
โดยให้น ั บ หนึ ่ง หุ ้น เป็ นหนึ ่ ง เสีย ง ซึ ่ง ผู ้ ถ ือ หุ ้น หรือ ผู ้ ร ับ มอบฉั น ทะจะแยกการออกเสีย ง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ได้
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้วยวิธีชมู ือนัน้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะกรอกคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผถู้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททาการรวบรวมคะแนน
สาหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู้ อบ
ฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผมู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยง
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ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน
(3) มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุม
กรณีอ่ืนๆซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
(5) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน
เรื่องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็
ได้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
(6) การลงคะแนนลับอาจกระทาได้เมื่อมีผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลง
มติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผูก้ าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามทีละวาระจากที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชมู ือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นบั คะแนนทาการ
ตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีท่ีเป็ นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่นบั คะแนนจะให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคาแนะนาที่จะแจ้งในที่ประชุม
3.การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุ ม ว่า
บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงของผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 7

แนะนาเส้นทาง เพื่อความสะดวกโปรดใช้ รถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) ลงสถานีสทุ ธิสาร ทางออกเมืองไทย-ภัทร
หรือ ทางออก ปรีชาคอมเพล็กซ์ เข้า ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ประมาณ 500 เมตร
หมายเหตุ
1. หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถเรียกดูคาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และเอกสารประกอบในเว็บไซด์
ของบริษัทฯ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2564
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 8
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY (FORM B.)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ .......................
Shareholder’s Registration No.

อากร
แสตมป์
20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................สัญชาติ......................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่................................................................................................................................................................................
Address
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุน้ สามัญจานวนทัง้ สิน้ รวม ..................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Holding an Ordinary shares total of
shares and having the right to vote equal to
vote
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน..............................................
Name
age
years, residing at No.
Road
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต...........................จังหวัด…….........……..รหัสไปรษณีย…
์ …………… หรือ
Tambol/Subdistrict
Amphur/District
Province
Postal Code
or
์
 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ โกสิยะจินดา อายุ 77 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ ี่ - ตาบล/
แขวง บางด้วน อาเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หรือ
2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak Kosiyajinda Age 77 Residing/Located at No 121 Soi
Phetkasem 52 Moo - Tambo/Kwaeng Bangduan Amphur/Khet Phasrijarean Province Bangkok Postal
or
 3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ อายุ 70 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
3. assign a proxy to the independent Director Mr.Totsaporn Banyongwate Age 70 Residing/Located at No 1213/149
Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ. ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงานบริษัทไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด
(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่น
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 2021 on Tuesday 30 March 2021 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7
Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2020 which held on June 30,
2020.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิ กถอน
หลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Agenda 2. To consider and acknowledge the Board of Director’s report on the Company’s operating results for the year 2020
ended December 31, 2020 and acknowledge the opinion on the delisting of the RCI’s shares from being listed on the SET.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบ งบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 2020.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
่
่
วาระที 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรเพือเป็ นทุนสารองตามกฏหมายประจาปี 2563 และจ่ายปั นผลประจาปี 2563
Agenda 4: To consider and approve reserve legal for the year 2020 and a dividend payment for the year 2020.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda 5: To consider and approve the re-election of directors who are due to be retired by rotation.
5.1 นายตระกูล วินิจนัยภาค: กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
Mr.Trakul Winitnaiyapak: Independent Director and Chairman
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
5.2 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Gen.Yuthasak Sasiprapha: Independent Director & Chairman of Audit Committee
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
5.3 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Surasak Kosiyajinda: Independent Director & Audit Committee
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
5.4 นายมารุ ต แสงศาสตรา : กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการตลาดและขาย
Mr. Maruth Saengsastra: Executive Director / Chief Executive Officer / Chief Marketing and Sale Officer
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
Agenda 6: To consider and approve the remuneration for Directors and sub-committee for the year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
Agenda 8: Other business (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
(5) ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any
facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชื่อ .................................................................ผูม้ อบฉันทะ

ลงชื่อ.................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ

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

Signed (……….……..............................…………..) Proxy
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หมายเหตุ / REMARK
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The number of shares held by a shareholder cannot
divide into several portions to more than one proxy in order to divide the votes.
2.วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda of directors’ election, a proxy can vote all directors or each director.
3.ในกรณี ท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ร ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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.
ผูท้ ่มี าประชุมด้วยตัวเอง โปรดนาหนังสือฉบับนีม้ าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
ผูถ้ ื อหุน้ สามารถคัดลอกหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทฯ (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)

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ANNEX TO PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ใน
วัน อังคารที่ 30 มีน าคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงาน บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) เลขที่ 37/7
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2021 Annual General
Shareholder’s Meeting on Tuesday 30 March 2021 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, 37/7
Suttisarnvinijchai Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment there of to any other date, time and place.
วาระที่ ....................เรือ่ ง.............................................................................................................
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….………………………….
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ ....................เรือ่ ง.............................................................................................................
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….…….
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 8
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy (Form C)
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ................................
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่ .....................................................................
Written at
วันที่................... เดือน .........................................พ.ศ. ......................
Date
Month
year
(1) ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ..............................................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่..............................................................................................................................................................................
Address
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ...........................................................................................
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุน้ สามัญจานวนทัง้ สิน้ รวม ..................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Holding an Ordinary shares total of
shares and having the right to vote equal to
vote
(2) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
 1. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่...................................ถนน...............................
Name
age
years, residing at No.
Road
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต……………….………………จังหวัด...........……..……..…………
หรือ
Tambol/Subdistrict
Amphur/District
Province
or
 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 77 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 121 ซอยเพชรเกษม 52 หมูท่ ี่ - ตาบล/
แขวง บางด้วน อาเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หรือ
2. assign a proxy to the independent Director Mr. Surasak Kosiyajinda Age 77 Residing/Located at No 121 Soi
Phetkasem 52 Moo - Tambo/Kwaeng Bangduan Amphur/Khet Phasrijarean Province Bangkok Postal
or
 3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายทศพร บรรยงค์เวทย์ อายุ 70 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1213/149 ซอยลาดพร้าว 94 แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
3. assign a proxy to the independent Director Mr.Totsaporn Banyongwate Age 70 Residing/Located at No
1213/149 Soi Lardprao 94, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglarng Bangkok
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ. ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงาน บริษัทไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด(มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the year 2021 Annual General Meeting of
Shareholders on Tuesday 30 March 2021 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th Floor, 37/7 Suttisarnvinijchai Road,
Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) / หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
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วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Agenda 1: To certify and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2020 which held on June 30,
2020.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิ กถอน
หลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Agenda 2. To consider and acknowledge the Board of Director’s report on the Company’s operating results for the year 2020
ended December 31,2020 and acknowledge the opinion on the delisting of the RCI’s shares from being listed on the SET.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบ งบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3: To consider and approve the Statement of financial for the year ended December 31, 2020.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
่
่
วาระที 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรเพือเป็ นทุนสารองตามกฏหมายประจาปี 2563 และจ่ายปั นผลประจาปี 2563
Agenda 4: To consider and approve reserve legal for the year 2020 and a dividend payment for the year 2020.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda 5: To consider and approve the re-election of directors who are due to be retired by rotation.
5.1 นายตระกูล วินิจนัยภาค: กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
Mr.Trakul Winitnaiyapak: Independent Director and Chairman
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
5.2 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Gen.Yuthasak Sasiprapha: Independent Director & Chairman of Audit Committee
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
5.3 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Surasak Kosiyajinda: Independent Director & Audit Committee
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
5.4 นายมารุ ต แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการตลาดและขาย
Mr. Maruth Saengsastra: Executive Director / Chief Executive Officer / Chief Marketing and Sale Officer
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
Agenda 6: To consider and approve the remuneration for Directors and sub-committee for the year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
Agenda 8: Other business (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
(4) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชื่อ.................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………...........................) Grantor

ลงชื่อ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (……………..........................…………….) Proxy
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หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณี ท่ีผถู้ ื อหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (CUSTODIAN) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following documents shall be attached with this Proxy Form:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the
number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each
nominated director individually.
ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตาม แนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in
the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.
ผูถ้ ื อหุน้ สามารถคัดลอกหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) ที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในไทยเป็ นผูร้ บั
ฝากและดูแลหุน้ ได้ท่เี วบไซต์ของบริษัทฯ (http://www.dynastyceramic.com)
Shareholders can download Proxy Form (Form C) which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the
Custodian in Thailand be the Securities Depository at the Company’s web site (http://www.dynastyceramic.com)
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ANNEX TO PROXY FORM C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวัน
อังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ. ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารสานักงาน บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด(มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Granting of power to a proxy as a shareholder of Dynasty Ceramic Public Company Limited at the year 2021 Annual General
Shareholder’s Meeting on Tuesday 30 March 2021 at 14.30 hours at Dynasty Ceramic Meeting room 4th.Floor, Suttisarnvinijchai
Road, Samsen-Nok, Hwaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
วาระที่ ....................เรือ่ ง.............................................................................................................
Agenda No. ……… Re…………………………………………………….………………………….
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approved
Disapproved
Abstain
วาระที่ ....................เรือ่ ง.............................................................................................................
Agenda No. ……… Re………………………………………………………………………….…….
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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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เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
37/7 Suttisarnvinijchai Road, SamsenNok, Huai khwang, Bangkok
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