รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 (ครัง้ ที่ 1/2560)
บริ ษทั ไดนาสตี้เซรามิ ค จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารสานักงานของบริษทั ฯ
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริม่ การประชุม เวลา 15.00 น.
นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม กล่าวเปิ ดประชุม
แล้วแถลงว่าคณะกรรมการ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) มีมติเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2560 กาหนดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ครัง้ ที(่ 1/2560) ในวันจันทร์ท่ี 24
เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. โดยบริษทั ฯ กาหนดให้วนั ที่ 7 มีนาคม 2560 เป็ นวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เข้า
ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (ครัง้ ที่ 1/2560)
และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์เป็ นวันที่ 8 มีนาคม 2560
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นสมควรบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (ครัง้ ที่ 1/2560) และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ รวมทัง้ ให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามทีเ่ กีย่ วกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้
ถือหุน้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ น
วาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ หรือส่งคาถามทีเ่ กีย่ วกับวาระการ
ประชุมแต่อย่างใด
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี้ มีผถู้ อื หุน้ เข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 101 ราย โดยการมอบฉันทะจานวน 230 ราย รวมทัง้ สิ้นจานวน 331
ราย นับจานวนหุ้นได้ทงั ้ สิ้น 5,522,523,307 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 84.60 ของจานวนหุ้นทัง้ หมด เกิน
หนึ่งในสาม จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อกาหนดของบริษทั ฯ
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3
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ประธานฯ แนะนากรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ คือ
นายรุง่ โรจน์
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกยุทธศักดิ ์ ศศิประภา
นายโยธิน
จ๋วงพานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึง่ ได้รบั การมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยด้วย)
นายสุรศักดิ ์
โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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(ซึง่ ได้รบั การมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยด้วย)
5
นายผจญ
ขจิตสาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการและเลขานุการบริษทั ฯ
7
นายชัยสิทธิ ์
วิรยิ ะเมตตากุล
กรรมการ
8
นายสุวทิ ย์
สมานพันธ์ชยั
กรรมการ
9
นายสัญชัย
เจนจรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
10
นายมนต์รกั
แสงศาสตรา
กรรมการรองผูจ้ ดั การ-บริหารและพัฒนาธุรกิจ
นายมารุต
แสงศาสตรา
กรรมการรองผูจ้ ดั การ-ตลาดและนักลงทุนสัมพันธ์
11
และกล่าวแนะนา กรรมการใหม่ทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ เข้ารับตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ท่าน คือ
1.
นายศิรพิ งษ์
ทิณรัตน์
2.
นายทศพร
บรรยงค์เวทย์
ซึง่ จะขอมติจากทีป่ ระชุมฯในวาระที่ 5 ต่อไป
พร้อมแนะนา ผูบ้ ริหารในคณะจัดการบริษทั ฯทีม่ าร่วมประชุมด้วยได้แก่
1. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ ์
ผูอ้ านวยการสานักระบบงานและตรวจสอบภายใน
2. นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา
ผูอ้ านวยการฝายบัญชี
3. นางพบคุณ เกาไศยนันท์
ผูอ้ านวยการสานักบริหาร
4. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูส้ อบบัญชี จากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด มาร่วมประชุมชีแ้ จงในครัง้ นี้จานวน 2 ท่าน
ได้แก่
1. นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
2. นายธนวิทย์ ธารงค์จริ พัฒน์

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายตรวจสอบ
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีอาวุโส

บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โกสิ ย ะจิ นดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเข้า
ประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย และเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นกฎหมาย เป็ นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการ
ประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั ฯ
อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ให้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์
การประชุมจานวน 1 คน ได้แก่ คุณลัดดา สัพพัญญสิร ิ
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ประธานฯ เพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครัง้ นี้ขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานุการ
บริษทั (คุณคัทลียา แสงศาสตรา) เป็ นผูช้ แ้ี จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ
คุณคัทลียา กรรมการบริหารและเลขานุ การบริษทั แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัดกาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับ 1 เสียง กรณีบตั รเสีย จะนับรวมกับ งดออกเสียง
ผูถ้ อื หุน้ 1 ราย มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเท่านัน้
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยใช้วธิ กี ารชูมอื การให้นับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่ง
เสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รบั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ ล ะวาระ ประธานจะสอบถามที่ป ระชุมว่ามีผู้ถือ หุ้นคนใดไม่
เห็นชอบ หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผไู้ ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ป
เก็บบัตรลงคะแนน
ถ้าไม่มผี ไู้ ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุปในวาระนัน้ ๆว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ
เป็ นเอกฉันท์รบั รองหรือให้ความเห็นชอบตามทีป่ ระธานเสนอ
3. ผู้รบั มอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นได้ออกเสียงลงมติคดั ค้านหรืองดออก
เสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนัน้ บริษัทฯได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตัง้ แต่ผู้รบั มอบ
ฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม คะแนนเสียงทีต่ รวจนับได้ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้เห็น
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หุ้น บริษัทได้นาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง
ซึง่ จะช่วยให้ขนั ้ ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยในการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ ให้ผถู้ อื หุ้นทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และ
ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษทั เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สาหรับผู้ถอื หุ้นที่เห็น
ด้วย ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง และจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้
ส าหรับ วาระที่ 5 เกี่ย วกับ การแต่ งตัง้ กรรมการ ให้ ผู้ถือ หุ้น ทุ ก ท่ า นลงคะแนนเสีย งในบัต ร
ลงคะแนนเสีย ง ไม่ว่าจะเห็น ด้ว ย ไม่เห็น ด้ว ย หรือ งดออกเสียง และส่ งมอบบัต รลงคะแนนเสีย งให้
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง
มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
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คุณคัทลียา สอบถามทีป่ ระชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
หากทีป่ ระชุมไม่มผี ใู้ ดคัดค้าน ประธานฯจึงดาเนินการเริม่ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และหากท่านผูถ้ อื หุน้ มีคาถามทีเ่ กีย่ วกับวาระทีก่ าลังพิจารณาขอให้ยกมือสอบถามได้ หากมีคาถามอื่น
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับวาระทีก่ าลังพิจารณา ขอให้รวบรวมคาถามไปไว้ในวาระอื่นๆ
จากนัน้ จึงเริม่ ตามวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (ครัง้ ที่
1/2559) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีป ระชุม พิจารณาและรับ รองรายงานการประชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2559 (ครัง้ ที่ 1/2559) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึง่ รายละเอียดปรากฏตามสาเนา
รายงานการประชุม ที่ไ ด้จดั ส่ งให้ผู้ถือ หุ้น ทุ ก คนล่ ว งหน้ าพร้อ มกับ หนังสือ เชิญ ประชุ ม ในครัง้ นี้ ตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1 รวมทัง้ ได้นาเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษทั แล้ว โดยคณะกรรมการ
บริษัท ฯพิจารณาแล้วเห็น ว่า มีก ารบันทึกรายงานไว้อย่างถู กต้อ ง จึงขอให้ท่ปี ระชุม พิจารณารับ รอง
รายงานการประชุมตามทีเ่ สนอ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นด้วยเสียงข้างมากรับรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2559 (ครัง้ ที่ 1/2559) ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2559 ดังนี้
เห็นด้วย
5,523,048,067 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
8,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,056,067
คะแนน
หมายเหตุ ภายหลังจากทีป่ ระธานฯได้แจ้งจานวนหุน้ ได้มผี ถู้ อื หุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จานวน 22
รายเป็ นจานวน 532,760 หุน้ ดังนัน้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมจึงมีจานวนทัง้ สิน้ 353 ราย และ
รวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 5,523,056,067 หุน้ และบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนจึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิม่ ขึน้
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิ จการในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้ช้แี จงว่ารายงานกิจการของบริษัท ฯในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท ฯ
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2559 ในเล่มทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้

บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค / รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (ครัง้ ที ่ 1/2560) วันที ่ 24 เมษายน 2560
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ประธานฯ ได้รายงานสรุปให้ทป่ี ระชุมรับทราบโดยได้นาเสนอเป็ นสไลด์ Presentation แสดงผล
ประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจาปี โดย
สรุปคือ
ในปี 2559 ทีผ่ ่านมาประเทศไทย ยังคงประสบปั ญหาเศรษฐกิจตกต่าอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ น
ผลกระทบจากเศรษฐกิจทัวโลก
่
สินค้าเกษตรมีราคาต่ าสุดในรอบหลายปี อุตสาหกรรมผลิตกระเบือ้ งจึง
ได้รบั ผลกระทบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ซบเซาหนัก เพราะธนาคารต่างๆ
เข้มงวดสินเชื่อเกีย่ วกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก ส่วนใหญ่ไม่ขยายตัวเพราะธนาคารไม่ผ่านการอนุมตั ิ
เนื่องเพราะธนาคารมีหนี้สญ
ู เกีย่ วกับรายย่อยมาก เหตุการณ์เหล่านี้ทาให้ยอดขายรวมของทัง้ ประเทศ
เกีย่ วกับกระเบือ้ งลดลงมากถึงแปดเปอร์เซ็นต์ นับเป็ นตัวเลขทีล่ ดลงต่าสุดในรอบหลายปี
อย่างไรก็ดี ทางบริษทั ฯ ก็สามารถประคองตัวผ่านพ้นวิกฤตมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขาย
ใกล้เคียงกับปี ก่อน แต่กาไรสุทธิกลับเพิม่ สูงขึน้ ทาสถิตใิ หม่ได้เกินกว่าหนึ่งพันสีร่ อ้ ยล้านบาท เนื่องจาก
เราได้ทาการตลาดอย่างลึกซึง้ และเน้นเรือ่ งประสิทธิภาพในการพัฒนาการผลิตให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
กระผมขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจ และเป็ นกาลังใจให้กบั ทีม
บริหารอย่างเสมอมา และคาดว่าในปี น้ี เราคงจะมียอดขายและกาไรทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เช่นเคย
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด
เมือ่ ไม่มคี าถาม ประธานฯจึงกล่าวสรุป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2559
วาระที่ 3 พิ จารณาและอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
เงิ นสดของบริ ษทั ฯ ประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ แจ้งว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ
ประจาปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2559 ได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้ส อบบัญ ชีของ
บริษทั ฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2559
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือ หุ้นสมควรที่จะอนุ มตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ และงบกระแสเงิน สดของบริษัท ฯ ประจาปี ส้ิน สุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ทีผ่ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ ซึ่งแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนิ น งานของบริษัท ฯในรอบปี 2559 ที่ผ่ านมา โดยสรุป สาระสาคัญ ได้ด ังนี้ (ดูส ไลด์
ประกอบ)
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค / รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (ครัง้ ที ่ 1/2560) วันที ่ 24 เมษายน 2560
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สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
5,750
4,731
2,373
2,769
7,165
7,165
1,422
1,367
0.218
0.209

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด
และเมือ่ ไม่มขี อ้ สอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแส
เงินสดของบริษทั ฯ ประจาปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประธานฯขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีย่ งั ไม่ได้
ลงคะแนน ได้มกี ารลงคะแนนเพิม่ เติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บดุล และงบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของ
บริษทั ฯ ประจาปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
5,520,486,867 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.95
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
2,936,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.05
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,422,867
คะแนน
หมายเหตุ ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระที่ 2 เสร็จสิน้ แล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้
จานวน 7 ราย เป็ นจานวน 366,800 หุน้ ดังนัน้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมจึงมีจานวนทัง้ สิน้
360 ราย และรวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 5,523,422,867 หุน้ และบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ม ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิม่ ขึน้
วาระที่ 4 : พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายปันผลประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ กาหนดให้บริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลไม่
ต่ากว่าร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ รวมทัง้ เครือ (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบ
กับงบการเงินเฉพาะของ บริษทั ไดนาสตี้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้องไม่มยี อดขาดทุน

บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค / รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (ครัง้ ที ่ 1/2560) วันที ่ 24 เมษายน 2560
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สุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของ
โครงการต่างๆของบริษทั ฯในอนาคตด้วย
จากสภาพคล่องทางการเงินทีเ่ พียงพอสาหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2559 ได้ โดยขอเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั จิ ่ายปั นผล ดังนี้
1.
บริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในรอบปี บญ
ั ชี 2559 ไปแล้วเป็ นเงินสด ในอัตรา 0.12725
บาทต่อหุน้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษทั มหาชน)
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 40 กาหนดว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าว
2.
ในรอบปี บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิประจาปี ตามงบการเงินรวม
เท่ากับ 1,422 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นกาไรสุทธิเท่ากับ 0.218 บาทต่อหุน้ และไม่มยี อดขาดทุนสะสม
เหลืออยู่ ขอเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจารอบปี 2559 ในอัตรา
0.16325 บาทต่อหุน้ จานวน 6,527,993,958 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,066 ล้านบาท บริษทั ฯจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลในรอบปี บญ
ั ชี 2559 ไปแล้ว เป็ นเงินสดในอัตรา 0.12725 บาทต่อหุน้ คงเหลือจ่ายงวด
สุดท้ายเป็ นเงินสดอีก 0.036 บาทต่อหุน้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิ
รับเงินปั นผล และกาหนดให้ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อการรวบรวม
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผล
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
1. กาไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)
2. จานวนหุน้ ชาระแล้ว (ล้านหุน้ )
3. เงินปั นผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
3.1ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

1,422
6,528

1,372
6,528

1,227
4,080
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ปั นผลระหว่างกาล ไตรมาส 1
0.05000
0.059
0.087
ปั นผลระหว่างกาล ไตรมาส 2
0.04125
0.056
0.078
ปั นผลระหว่างกาล ไตรมาส 3
0.03600
0.042
0.067
3.2 จ่ายในปี ปันผลงวด ไตรมาส 4
0.03600
0.053
0.069
รวมปั นผลจ่ายทัง้ ปี
0.16325
0.210
0.301
1,066
1,371
1,228
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
75
100
100
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมสอบถามเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้
หากไม่มผี ใู้ ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และเมือ่ คะแนนขึน้ บนจอแล้ว
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็ นด้วยเสียงข้างมากอนุ มตั กิ ารจ่ายปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.16325 บาท
รวมเป็ นเงินจานวน 1,066 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 75 ของกาไรสุทธิ โดยได้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้ว ระหว่างปี 2559 ในอัต ราหุ้น ละ 0.12725 บาท คงเหลือ จ่ายเงิน ปั น ผลงวดสุ ด ท้ายหุ้น ละ
0.036 บาทจานวน 6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ ผู้ถือ หุ้น ที่ม ีส ิท ธิรบั เงิน ปั น ผลตามรายชื่อ ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นคือ วันที่ 7 มีนาคม 2560
และกาหนดให้วนั ที่ 8 มีนาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุน้ และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
12 พฤษภาคม 2560
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
5,523,547,667 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
8,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,555,667
คะแนน
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หมายเหตุ ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระที่ 3 เสร็จสิน้ แล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้
จานวน 4 ราย เป็ นจานวน 132,800 หุน้ ดังนัน้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมจึงมีจานวนทัง้ สิน้
364 ราย และรวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 5,523,555,667 หุน้ และบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ม ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิม่ ขึน้
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ อ้างถึงข้อบังคับของบริษทั ฯข้อ 16 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ทุกปี ทม่ี ี
การประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็
ได้ โดยในปี น้ีมกี รรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี้.1. นายสัญชัย เจนจรัตน์
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล
กรรมการ
3. นายโยธิน จ๋วงพานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายผจญ ขจิตสาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เชิญให้ผู้ถอื หุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้ าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าไม่มกี ารเสนอ
รายชื่อกรรมการ
ในปี 2560 มีกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านได้แก่ นายโยธิน จ๋วงพานิช และ นายผจญ ขจิตสาร และ
กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุลและนายสัญชัย เจนจรัตน์
ทัง้ นี้ นายโยธิน จ๋วงพานิช และ นายผจญ ขจิตสาร ขอลาออกจากกรรมการบริษทั ฯ
ดัง นั ้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (ไม่ ร วม นายสัญ ชัย เจนจรัต น์
กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาครัง้ นี้) จึงได้สรรหาผูท้ รงคุณวุฒ ิ ตามกระบวนการสรรหา
ของบริษทั โดยพิจารณา จากคุณสมบัตใิ ห้ครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.บริษทั มหาชนฯ กาหนด และต้องเป็ น
บุ ค คลผู้ม ีค วามรู้ ความสามารถ มีป ระสบการณ์ ท่ีเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ธุ รกิจของบริษัท ฯ มี
วิสยั ทัศน์ท่กี ว้างไกล ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุ นความสาเร็จของกลยุทธ์ขององค์กรและช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการกากับกิจการ และเสนอให้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ
1.
นายศิรพิ งษ์ ทิณ รัตน์ (เสนอให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
แทน นายโยธิน จ๋วงพานิช)
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2.
นายทศพร บรรยงค์ เ วทย์ (เสนอให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิส ระ/กรรมการ
ตรวจสอบ แทน นายผจญ ขจิตสาร)
และ เลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระจานวน 2 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ
3.
นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล (เสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
4.
นายสัญชัย เจนจรัตน์
(เสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
ทัง้ นี้ได้แนบประวัตขิ องกรรมการทัง้ 4 ท่านมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว (หน้าที่ 35-38 )
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมสอบถามเกีย่ วกับการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
สาหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการ ขอให้ผู้ถอื หุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
เสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษทั เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง
ประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุมว่าจะขอให้พจิ ารณาเป็ นรายบุคคลตามลาดับดังนี้
5.1 นายสัญชัย เจนจรัตน์ : กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
5,287,601,447 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
95.73
ไม่เห็นด้วย
235,703,020 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
4.27
งดออกเสียง
299,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667
คะแนน
5.2 นายชัยสิ ทธิ์ วิ ริยะเมตตากุล: กรรมการ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
5,455,209,327 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.76
ไม่เห็นด้วย
68,127,140 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
1.23
งดออกเสียง
267,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.01
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667
คะแนน
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5.3 นายศิ ริพงษ์ ทิ ณรัตน์ : กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
5,516,932,267 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.88
ไม่เห็นด้วย
6,412,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.12
งดออกเสียง
259,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667
คะแนน
5.4 นายทศพร บรรยงค์เวทย์: กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
5,516,892,267 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.88
ไม่เห็นด้วย
6,412,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.12
งดออกเสียง
299,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,603,667
คะแนน
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี้
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมโดยเสียงข้างมาก ให้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ 2 ท่าน
คือ
1.
นายศิรพิ งษ์ ทิณรัตน์ (เสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน
นายโยธิน จ๋วงพานิช)
2.
นายทศพร บรรยงค์เวทย์ (เสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
แทน นายผจญ ขจิตสาร)
และ เลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระจานวน 2 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ
3.
นายสัญชัย เจนจรัตน์
(เสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
4.
นายชัยสิทธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล (เสนอให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอีก 1 วาระ)
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 24 เมษายน 2560
หมายเหตุ ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระที่ 4 เสร็จสิน้ แล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้
จานวน 1 ราย เป็ นจานวน 48,000 หุน้ ดังนัน้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมจึงมีจานวนทัง้ สิน้
365 ราย และรวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 5,523,603,667 หุน้ และบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ม ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิม่ ขึน้

บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค / รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (ครัง้ ที ่ 1/2560) วันที ่ 24 เมษายน 2560
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วาระที่ 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมและเงิ นรางวัลประจาปี ของกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 30 กาหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ทีจ่ ะจ่ายให้กรรมการ
ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป โดยมติดงั กล่าวจะต้อง
ได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากขนาดของธุ รกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จาก
ข้อมูลของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกาไร
ของบริษทั
สาหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ในอัตราดังนี้ คือ
ค่าเบีย้ ประชุม
1. ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)
3. ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ
4. ค่าเบีย้ ประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)

บาท/ครัง้ /คน
ปี 2560
ปี 2559
60,000
60,000
40,000
40,000
50,000
30,000

%เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
-

50,000
30,000

-

บาท/คน
ปี 2559
ปี 2558
300,000
300,000
300,000
300,000

%เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
-

และกาหนดเงินรางวัลประจาปี 2559 แก่กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ดังนี้
เงินรางวัลประจาปี
1. เงินรางวัลประจาปี กรรมการ
2. เงินรางวัลประจาปี กรรมการบริหาร

โดยกาหนดให้จ่ายค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้ ทัง้ นี้โดยให้มผี ลตัง้ แต่
วันที่ 23 มกราคม 2560 สาหรับเงินรางวัลประจาปี ให้จ่ายเท่ากันครัง้ เดียวจากบัญชีทาการของบริษทั ใน
วันที่ 25 เมษายน 2560
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมสอบถามเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมและเงินรางวัล
ประจาปี ของกรรมการบริษทั ฯ
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
ประธานฯ ถามทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงให้ยกมือขึน้
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค / รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (ครัง้ ที ่ 1/2560) วันที ่ 24 เมษายน 2560
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ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดยกมือคัดค้าน
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั คิ ่าเบีย้ ประชุม ประจาปี 2560 และเงินรางวัลประจาปี 2559
สาหรับกรรมการและกรรมการ บริหารของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม ดังนี้
เห็นด้วย
5,522,494,667 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.88
ไม่เห็นด้วย
1,198,400 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.02
งดออกเสียง
83,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,776,767
คะแนน
หมายเหตุ ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระที่ 5 เสร็จสิน้ แล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้
จานวน 4 ราย เป็ นจานวน 173,100 หุน้ ดังนัน้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมจึงมีจานวนทัง้ สิน้
369 ราย และรวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 5,523,776,767 หุน้ และบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ม ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิม่ ขึน้
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2560
ประธานฯ แจ้งว่าตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ 2535 และตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษทั ฯ ทุกปี ทัง้ นี้สามารถแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีคนเดิมให้ทาหน้าทีไ่ ม่เกิน 5 รอบปี
บัญชีตดิ ต่อกัน และบริษทั จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้เมือ่ พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี บญ
ั ชี
ติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งพิจารณาตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบเสนอ บริษทั กรินทร์ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2560 โดยเสนออัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นเงิน
รวม 2.0 ล้านบาทต่อปี ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน ร้อยละ 2 ดังมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค / รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (ครัง้ ที ่ 1/2560) วันที ่ 24 เมษายน 2560
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1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
3. นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3759 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7305 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5113

อัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยปี 2560 มีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในจอภาพ ดังนี้
ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจาปี )
ค่ าสอบบัญชี (บาท / ปี )
เสนอปี 2560
ปี 2559
%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไดนาสตี ้ เซรามิค
1,490,000
1,545,000
(4%)
บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี ้
510,000
415,000
23%
ค่าบริ การอื่น
ไม่มี
ไม่มี
รวมค่ าสอบบัญชี
2,000,000
1,960,000
2%
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอืน่ (non-audit fee) จากสานักงานสอบบัญชีทีผ่ ู้สอบบัญ ชี
สังกัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานทีผ่ สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บญ
ั ชีทผี ่ ่านมา
ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เี ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่าจะมีขอ้ เสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดอีกหรือไม่
ผูถ้ อื หุน้
คุณคัทลียา

สอบถามว่าทาไมค่าสอบบัญชีของ บมจ.ไทล์ทอ้ ป อินดัสตรี้ จึงเพิม่ มากขึน้
เนื่องจากมีจานวนเอกสารมากขึน้ และ กาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ ด้วย

หากไม่มผี ใู้ ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของ
บริษทั และบริษทั ย่อย 1 แห่ง ประจาปี 2560 โดยในวาระนี้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง และยังไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนช่วยกรุณากรอกบัตรลงคะแนนและโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่
เก็บบัตรเพื่อนับคะแนนด้วย
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

บมจ. ไดนาสตี้ เซรามิค / รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 (ครัง้ ที ่ 1/2560) วันที ่ 24 เมษายน 2560
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ประธานฯ หลังตรวจนับคะแนนเสร็จ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3759 หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7305 หรือ
3. นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5113
จาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย 1
แห่ ง ในอั ต ราค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย รวมทั ง้ หมดปี ละ 2.0 ล้ า นบาท ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
5,501,233,437 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.59
ไม่เห็นด้วย
22,552,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.41
งดออกเสียง
11,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,798,037
คะแนน
หมายเหตุ ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระที่ 6 เสร็จสิน้ แล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้
จานวน 5 ราย เป็ นจานวน 21,270 หุน้ ดังนัน้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมจึงมีจานวนทัง้ สิน้
374 ราย และรวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 5,523,798,037 หุน้ และบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ม ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิม่ ขึน้
วาระที่ 8: รับทราบให้ กรรมการและผู้บริ หาร เข้ าร่วมเป็ น กรรมการ ใน บริ ษัท โรแยล ซี รามิ ค
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อ ให้เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีส ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับ กิจการของบริษทั หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วน จํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการ แข่งขันกับกิจ การของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพือ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผอู้ นื ่
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทปี ่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ ”
เนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดกระเบื้องปูพ้นื และบุผนังให้ครอบคลุมกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคทุกระดับ และครอบคลุมทัง้ ในและต่างประเทศ โดยปั จจุบนั DCC ยังมีตลาดในกรุงเทพฯไม่มาก
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นัก ในขณะทีต่ ลาดของ RCI ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯและต่างประเทศ และเป็ นการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้มโี อกาสเสริมสร้างประสบการณ์ได้มากชีน้ อีกทัง้ ยังทาให้สาขาทัวประเทศของ
่
DCC มีสนิ ค้า
จาหน่ายหลากหลายยิง่ ขึน้ ซึง่ จะทาให้ยอดขายของบริษทั เพิม่ มากขึน้
คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษัทฯทาสัญญารับจ้างบริหารจัดการ เพื่อดาเนินการ
ดูแลงาน ด้านการผลิต การตลาด และ บริห ารธุ รกิจกับ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุ ต สาหกรรม จากัด
(มหาชน) ในอัตราเดือนละ 1.0 ล้านบาท กาหนดอายุสญ
ั ญา 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2560
เป็ นต้นไปจนกว่าจะแจ้งยกเลิก
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว คณะกรรมการบริษทั ฯจึงมีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ฯเพื่อรับทราบการให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมเป็ น กรรมการ ใน บริษทั โรแยล ซี
รามิค อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน) ดังรายนามดังนี้
1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
2. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
3. นายมารุต แสงศาสตรา
4. นายจารุวตั ร ไตรถวิล
และ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็ นเลขานุ การบริษทั ของ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมสอบถามเกี่ยวกับการให้กรรมการและผูบ้ ริหาร เข้าร่วมเป็ น กรรมการ
ใน บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) และ รับจ้างบริหารจัดการ
ผูถ้ อื หุน้
ประธานฯ

ผูบ้ ริหาร DCC เข้าไปบริหาร RCI และคาดว่าจะทาให้ RCI ดีขน้ึ แล้ว DCC จะได้
ประโยชน์จากอะไร? เห็นว่ามีผถู้ อื หุน้ RCI นามสกุล แสงศาสตรา
เนื่องจาก DCC มองเรือ่ งการขยายกาลังการผลิตเพิม่ แต่ทด่ี นิ ของ DCC ได้ใช้
ประโยชน์เต็มพืน้ ทีแ่ ล้ว จึงเล็งเห็นพืน้ ทีข่ อง โรงงาน RCI ซึง่ อยูต่ ดิ กันกับโรงงาน DCC
เพื่อใช้เป็ นฐานในการขยาย และ RCI ขายสินค้าให้ DCC ก็จะทาให้ DCC มียอดขาย
เพิม่ ขึน้ กาไรก็จะเพิม่ ตาม และเดิม กลุ่ม RCI และ DCC มีกลุ่มผูบ้ ริหารเดียวกันมา
ก่อน และตัวผมเองเคยทางานในกลุ่มนี้มาก่อน อีกทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ DCC เข้าไปถือ
หุน้ ของ RCI มาขอให้ช่วยเข้าไปดู และที่ DCC ยังไม่เลือกเข้าไปซือ้ หุน้ RCI ในเวลานี้
เพราะราคาตลาดของหุ้น RCI สูงอยู่มาก ซึ่งยังไม่ทาให้ DCC ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ซึง่ ผมมอง DCC เป็ นหลักต้องคุม้ ในการทีจ่ ะเข้าไปลงทุน
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ผูถ้ อื หุน้
ประธานฯ
ผูถ้ อื หุน้
ประธานฯ

ถ้า RCI สามารถกลับมามีกาไรแล้ว มีโอกาสที่ DCC จะเข้าไปถือหุน้ ในนาม DCC
หรือไม่
ก็อาจจะมีโอกาส เช่น เพิม่ ทุนให้ DCC เข้าไป
อยากทราบว่า ไทวัสดุ ยังเป็ นลูกค้ารายใหญ่อยูห่ รือไม่ และปี น้ขี ายกับไทวัสดุเป็ นมูลค่า
เท่าไร
ยังค้าขายอยูเ่ หมือนเดิม แต่ไม่สามารถตอบเรือ่ งมูลค่าขายระหว่างลูกค้าได้

เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบให้กรรมการและผูบ้ ริหาร เข้าร่วมเป็ น กรรมการ ใน
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้
ยกมือขึน้
หากไม่มผี ใู้ ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี้ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และเมือ่ คะแนนขึน้ บนจอแล้ว
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบให้กรรมการและผูบ้ ริหาร เข้าร่วมเป็ น กรรมการ ใน
บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ดังรายนามดังนี้
1. นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา
2. นายมนต์รกั แสงศาสตรา
3. นายมารุต แสงศาสตรา
4. นายจารุวตั ร ไตรถวิล
และ นางสาวคั ท ลีย า แสงศาสตรา เป็ นเลขานุ ก ารบริษั ท ของ บริษั ท โรแยล ซี ร ามิค
อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน) พร้อมทาสัญญารับจ้างบริหารจัดการ เพื่อดาเนินการ ดูแลงาน ด้านการ
ผลิต การตลาด และ บริหารธุรกิจกับ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ในอัตราเดือน
ละ 1.0 ล้านบาท กาหนดอายุสญ
ั ญา 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไปจนกว่าจะแจ้ง
ยกเลิก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
5,514,725,219 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.84
ไม่เห็นด้วย
9,009,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.16
งดออกเสียง
83,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 5,523,818,119
คะแนน
หมายเหตุ ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาวาระที่ 7 เสร็จสิน้ แล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้
จานวน 4 ราย เป็ นจานวน 20,082 หุน้ ดังนัน้ จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมจึงมีจานวนทัง้ สิน้
378 ราย และรวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 5,523,818,119 หุน้ และบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ม ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิม่ ขึน้
วาระที่ 9 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมฯ ว่าได้ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงให้ผถู้ อื หุน้ เสนอ
หรือสอบถามเรือ่ งอื่น ๆ ได้
หลังจากนัน้ เมือ่ ไม่มขี อ้ ซักถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จากผูถ้ อื หุน้ อีกแล้ว
ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ รวมทัง้ ทีมงานผูส้ อบบัญชีทม่ี าร่วมประชุม ซึง่
บริษทั ฯ จะได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมไปให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในทีป่ ระชุม
(นายรุง่ โรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานคณะกรรมการบริษทั

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั ฯ
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