รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารสานักงานของบริษัทฯ
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม
แล้ วแถลงว่าคณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
กาหนดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
โดยบริษัทฯ กาหนดให้ วนั ที่ 7 มีนาคม 2561 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 72 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 3,621,372,099 หุ้น โดยการมอบฉันทะจานวน
112 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 1,214,710,310 หุ้ น รวมทัง้ สิ น้ จ านวน 184 ราย นับ จ านวนหุ้ นได้ ทัง้ สิ น้
4,836,082,409 หุ้น คิด เป็ น ร้ อยละ 74.0822 ของจ านวนหุ้น ทัง้ หมด เกิ น หนึ่ง ในสาม จึง ครบเป็ น องค์
ประชุมตามข้ อกาหนดของบริษัทฯ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นสมควรบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
รวมทังให้
้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ า
รับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หรื อส่งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด
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ประธานฯ แนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ คือ
นายรุ่งโรจน์
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศิริพงษ์
ทิณรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึง่ ได้ รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้ วย)
นายทศพร
บรรยงค์เวทย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึง่ ได้ รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้ วย)
นายสุรศักดิ์
โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
นายชัยสิทธิ์
วิริยะเมตตากุล กรรมการ
นายสุวิทย์
สมานพันธ์ชยั
กรรมการ
นายมนต์รัก
แสงศาสตรา
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหาร
นายมารุต
แสงศาสตรา
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
นายจารุวตั ร
ไตรถวิล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการผลิต

กรรมการเข้ าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด
้
พร้ อมแนะนา ผู้บริหารในคณะจัดการบริษัทฯที่มาร่วมประชุมด้ วยได้ แก่
1. นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ผู้อานวยการสานักระบบงานและตรวจสอบภายใน
2. นางสาวสุภาภรณ์ มีเภตรา
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
3. นางพบคุณ เกาไศยนันท์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายจัดหา
4. นายชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ าย IT
ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด มาร่วมประชุมชี ้แจงในครัง้ นี ้จานวน 2 ท่านได้ แก่
1. คุณเจษฎา หังสพฤษก์
ผู้สอบบัญชี
2. คุณวีรพงศ์ คุณาวุธหิรัณย์
ผู้ชว่ ยผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด มาร่วมประชุมชี ้แจงในครัง้ นี ้จานวน
3 ท่านได้ แก่
1. คุณเอกจักร บัวหภักดี
2. คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ
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3. คุณเพชรพิมล หอพัตราภรณ์
ที่ปรึ กษากฎหมาย จาก บริ ษัท นักกฎหมายกรุ งเทพ จากัด มาร่ วมประชุมชี ้แจงในครัง้ นี ้จานวน 2 ท่าน
ได้ แก่
1. คุณบัญชา เดชอุดม
2. คุณเบญจรัตน์ สุนทรกาจรพานิช
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผ้ ถู ือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ให้ เข้ าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การ
ประชุมจานวน 1 คน ได้ แก่ คุณอัญชลี จิตติวิชกุล
บริษัทได้ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เข้ าประชุมใน
ครัง้ นี ้ด้ วย และเป็ นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็ นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ เพื่อความเรี ยบร้ อยในการประชุมครัง้ นี ้ขอมอบหมายให้ กรรมการบริหารและเลขานุการ
บริษัท (คุณคัทลียา แสงศาสตรา) เป็ นผู้ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ
คุ ณ คั ท ลี ย า แสงศาสตรา กรรมการบริ ห ารและเลขานุ ก ารบริ ษั ท แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1
หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึง่ เท่านัน้
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยใช้ วิธีการชูมือ การให้ นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่ง
เสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะ
2. การออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ล ะวาระ ประธานจะสอบถามที่ ป ระชุม ว่ามี ผ้ ูถือ หุ้น คนใดไม่
เห็นชอบ หรื องดออกเสียงหรื อไม่ ถ้ ามีผ้ ไู ม่เห็นชอบหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไ ปเก็บ
บัตรลงคะแนน
ถ้ าไม่มีผ้ ไู ม่เห็นชอบหรื องดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุ ปในวาระนัน้ ๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
เป็ นเอกฉันท์รับรองหรื อให้ ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
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3. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติคดั ค้ านหรื องดออกเสียง
มาในหนังสื อมอบฉันทะไว้ แล้ วนัน้ บริ ษั ทฯได้ บันทึกคะแนนเสี ยงดังกล่าวไว้ แล้ วตัง้ แต่ผ้ ูรับ มอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้ าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้ เห็น
เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทได้ นาระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในการนับคะแนนเสี ยง ซึ่ง
จะช่วยให้ ขนตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสี
ั้
ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น โดยในการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบ
บัตรลงคะแนนเสียงให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สาหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย ไม่ต้อง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ในการนับคะแนนเสี ยง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้ วย และงดออก
เสี ยง และจะน าคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็น ด้ วย งดออกเสี ยง และจากบัต รเสี ย มาหักออกจากจ านวนเสี ย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้ สาหรับบัตรที่เหลือขอ
รวบรวมเก็บทังหมดเมื
้
่อเสร็จสิ ้นการประชุม
สาหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตังกรรมการ
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
เสียง ไม่ว่าจะเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท
เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง
มติของที่ประชุม จะถื อตามคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ ต้ อ งผ่า นมติ อ นุมัติด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8 และวาระที่ 11
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม ได้ แก่ วาระที่ 6
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 9 และวาระที่ 10
คุณคัทลียา กรรมการบริหารและเลขานุการบริ ษัท สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
หรื อไม่
หากที่ประชุมไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ าน จะดาเนินการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และหาก
ท่านผู้ถือหุ้นมีคาถามที่เกี่ยวกับวาระที่กาลังพิจารณาขอให้ ยกมือสอบถามได้ หากมีคาถามอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับวาระที่กาลังพิจารณา ขอให้ รวบรวมคาถามไปไว้ ในวาระอื่นๆ

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561 วันที ่ 24 เมษายน 2561

หน้ าที่ 4 ของ 30

ก่อนเข้ าสู่วาระ
ประธานฯ รายงานสภาพความเป็ นไปของบริษัทในช่วงที่ผา่ นมา ปี ที่แล้ ว เศรษฐกิจตกต่าถึงต่ามาก
เริ่ มดีในช่วงปลายปี ที่แล้ ว ทุก Sector ของทุกธุรกิจตกต่า ลงหมด กลุ่ม วัสดุก่อสร้ างก็ถือเป็ นธุรกิจหนึ่ง ที่
ประสบภาวะ มีการก่อสร้ างน้ อยมาก ผู้ผลิตแต่ละรายมีกาลังการผลิตเหลือ มีการแข่งขันด้ านราคากันสูง
มาก ทาให้ ในปี ที่แล้ วยอดขายและกาไรในอุตสาหกรรมทังระบบ
้
ลดต่าลง ประมาณ 15% แต่ DCC เรามี
Outlets เป็ นของตัวเอง ยอดขายเราไม่ได้ ตกตามสภาพเศรษฐกิจกลับสูงขึ ้น เราขายจานวน ตรม.ได้ มากขึ ้น
แต่กาไรโดยรวมลดต่าลง จากสภาพการแข่งขัน ประกอบกับ ต้ นทุนผลิตที่ราคาต้ นทุนก๊ าซธรรมชาติ สูงขึ ้น
แต่ต้นปี นี ้ สัญญาณคาดว่าเศรษฐกิจน่าจะกลับมาดีขึ ้น
จากนันจึ
้ งเริ่มตามวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (ครั ง้ ที่ 1/2560)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
(ครั ง้ ที่ 1/2560) ซึ่ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่ง รายละเอี ย ดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 1 รวมทังได้
้ นาเผยแพร่ไว้ ใน website ของบริ ษัทแล้ ว โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯพิจารณาแล้ วเห็น
ว่า มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด
และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (ครัง้ ที่
1/2560) ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (ครัง้ ที่ 1/2560) ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2560 ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,837,838,306 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

4,837,838,306 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานฯได้ แจ้ งจานวนหุ้น ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
เพิ่มขึ ้น จานวน 25 รายเป็ นจานวน 1,755,897 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวน
ทังสิ
้ ้น 209 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 4,837,838,306 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ ้น
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่ารายงานกิจการของบริ ษัทฯในรอบปี 2560 ของคณะกรรมการบริ ษัทฯปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2560 ในเล่มที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ประธานฯ ได้ รายงานสรุ ป ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบโดยได้ น าเสนอเป็ นสไลด์ Presentation แสดงผล
ประกอบการรายงาน ซึง่ มีสาระสาคัญสรุปได้ ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจาปี โดยสรุป
คือ ยอดขาย 5 ปี ย้อนหลัง ตังแต่
้ ปี 2556 ซึง่ ตอนนันเศรษฐกิ
้
จดีมาก และเริ่มลดลง โดยในปี 2560 จะเห็น
ว่ากาไรขันต้
้ นลดลง เนื่องจากต้ นทุนผลิต ที่สูงขึ ้น เหลือเป็ นกาไรสุทธิ 1,117 ล้ านบาท ปี ก่อน 1,442 ล้ าน
บาท ลดลงกว่า 300 ล้ านบาท ซึ่งตลาดโดยรวม ลดลง 15% แต่ DCC มียอดขายเพิ่มขึ ้น 3% ซึ่งเทียบใน
ธุรกิจเดียวกัน จะลดลงหมด ถือว่า DCC ดีกว่าบริษัทอื่นอยู่
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด
คุณถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น:
สอบถามในรายงานประจาปี ค่าใช้ จา่ ยในงบการเงิน หน้ า 77
และ หน้ า 80 ที่แจ้ งผลประกอบการ ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้นที่เป็ นส่วน
ของ RCI ต่อไปยังจะมีคา่ ใช้ จา่ ยของ RCI อยู่อีกหรื อไม่
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ประธานฯ

คุณถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น:
ประธานฯ

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น:
ประธานฯ

เราได้ นา RCI มาจัดทางบการเงินรวม เมื่อปี ที่แล้ วยังไม่เต็มปี จึง
มีคา่ ใช้ จา่ ยของ RCI มารวมด้ วย ซึง่ ในปี 2561ก็ยงั คงมีอยูแ่ ละ
เต็มปี เพราะเรายังคงทางบการเงินรวมกันอยู่
และเรื่ องที่มีการยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
หมายความว่าอย่างไร
มีการยกเลิกสัญญารับจ้ างบริหารงาน เดือนละ 1 ล้ านบาทกับ
RCI แต่กรรมการของ DCC ก็ยงั คงเป็ นกรรมการของ RCI ซึง่
ยังคงต้ องจัดทางบการเงินรวมต่อไปเรื่ อยๆ
อยากทราบว่า รายได้ อื่นๆ เป็ นรายได้ ที่มาจากอะไร ประมาณ
29-30 ล้ านบาท
รายการเกี่ยวกับกาไรจากการขายทรัพย์สิน รายการโอนกลับจาก
การที่สารองการด้ อยค่าที่สารองไว้ ก่อนหน้ า

เมื่อไม่มีคาถาม
เนื่องจากวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ประธานฯจึงกล่าวสรุปผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560
วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุ มัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ แจ้ ง ว่า งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงิ น สดของบริ ษั ท ฯ
ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2560 ได้ ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
แล้ ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2560
คณะกรรมการบริ ษั ทฯพิ จ ารณาแล้ วเห็น ว่าที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น สมควรที่ จ ะอนุมัติ ง บแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯแล้ ว
โดยผู้สอบบัญ ชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ว่ามีความ
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ถูก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส าคัญ ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไป ซึ่ง แสดงฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ที่ผา่ นมา โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้ (ดูสไลด์ประกอบ)
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
รายได้ จากการขาย (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

7,097
3,316
7,363
1,117
0.171

5,635
3,505
7,360
1,089
0.167

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด
และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงิน
สดของบริษัทฯประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประธานฯขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ลงคะแนน ได้ มี
การลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,834,925,578 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9380
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

3,000,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0620

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

4,837,925,578 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 2 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 15 ราย เป็ นจานวน 87,272 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวน
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ทังสิ
้ ้น 224 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 4,837,925,578 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ ้น
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายปั นผลประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กาหนดให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่า
กว่าร้ อยละ 70 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ รวมทังเครื
้ อ (Consolidated) โดยพิจารณาประกอบกับงบ
การเงินเฉพาะของ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) ในงวดเดียวกันต้ องไม่มียอดขาดทุนสุทธิ และ
มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคตของโครงการต่างๆ
ของบริษัทฯในอนาคตด้ วย
จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสาหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2560 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยปันผล ดังนี ้
1.บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปี บญ
ั ชี 2560 ไปแล้ วเป็ นเงินสด ในอัตรา 0.105 บาท
ต่อหุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 40 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่า ยเงินปันผลระหว่าง
กาลดังกล่าว
2.ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิประจาปี ตามงบการเงินรวม
เท่ากับ 1,117 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นกาไรสุทธิเท่ากับ 0.171 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสม
เหลืออยู่ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจารอบปี 2560 ในอัตรา
0.128 บาทต่อหุ้น จานวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 835.6 ล้ านบาท บริษัทฯจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในรอบปี บญ
ั ชี 2560 ไปแล้ ว เป็ นเงินสดในอัตรา 0.105 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายงวดสุดท้ าย
เป็ นเงินสดอีก 0.023 บาทต่อหุ้นโดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้ อยละ 20
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 (Record Date) และ กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม
2561
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิ ค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561 วันที ่ 24 เมษายน 2561

หน้ าที่ 9 ของ 30

โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชุมหน้ า 4 (ดู
ในจอภาพ)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
1. กาไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้ านบาท)
1,117
1,422
1,372
2. จานวนหุ้นชาระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
6,528
6,528
6,528
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
3.1 ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1
0.040
0.05000
0.059
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2
0.037
0.04125
0.056
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3
0.028
0.03600
0.042
3.2 จ่ายในปี ปันผลงวด ไตรมาส 4
0.023
0.03600
0.053
รวมปันผลจ่ายทังปี
้
0.128
0.16325
0.210
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
836
1,066
1,371
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้ อยละ
75
75
100
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้ วยหรื องดออกเสียงให้ ยกมือขึ ้น
หากไม่มีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และเมื่อคะแนนขึ ้นบนจอแล้ ว
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติท่ ี ป ระชุ ม : ที่ ประชุม มี ม ติเอกฉันท์ ของจ านวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ที่ ม าประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิการจ่ายปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.128 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 835.6 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 75 ของกาไรสุท ธิ โดยได้ จ่ายเงิ นปั น ผลระหว่างกาลไปแล้ วระหว่างปี 2560 ในอัตราหุ้นละ
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0.105 บาท คงเหลื อ จ่ า ยเงิ น ปั นผลงวดสุ ด ท้ าย (ไตรมาสที่ 4/2560)หุ้ นละ 0.023 บาทจ านวน
6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นคือวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
9 พฤษภาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,837,925,578 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

4,837,925,578 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ อ้ างถึงข้ อบังคับของบริษัทฯข้ อ 16 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ทุกปี ที่มีการ
ประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี ้.1.พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.นายมนต์รัก แสงศาสตรา
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหาร
4.นายมารุต แสงศาสตรา
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
บริษัทได้ ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้ าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อ
กรรมการ
ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านได้ แก่ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภาและ นายสุรศักดิ์ โกสิยะ
จินดาและ กรรมการ 2 ท่าน ได้ แก่ นายมนต์รัก แสงศาสตราและนายมารุต แสงศาสตรา
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายมนต์รัก แสงศาสตรา และ
นายมารุต แสงศาสตรา กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในวาระการพิจารณาครัง้ นี ้) ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่
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กรรมการบริ ษั ทเสนอจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่ ครบกาหนดออกตามวาระ โดยได้ พิจ ารณา
คุณ สมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้ แก่ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายสุรศักดิ์ โกสิ ยะจินดา
นายมนต์รัก แสงศาสตรา และนายมารุต แสงศาสตรา กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็น
ว่าเป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หาร มีประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย และได้
ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้ าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดี ตลอดมา นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดาซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระโดยได้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นนั ้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังเป็
้ นกรรมการที่ได้ นาประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะ อันเป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ได้ แนบประวัตขิ องกรรมการทัง้ 4 ท่านมาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมด้ วยแล้ ว (หน้ าที่ 46-49 )
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
คุณอัญชลี จิตติวิชกุล
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผ้ ถู ือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
อยากทราบว่า กรรมการที่ ดารงตาแหน่งเกิ น 9 ปี มี ส่วนช่วย
ผลักดันให้ บริ ษัทเติบโตได้ อย่างไร และ มีการหารื อร่วมกันก่อน
หรื อไม่ที่จะเรี ยนเชิญท่านกลับเข้ ามารับตาแหน่ง
ประธานฯ
คณะกรรมการบริ ษั ทมี การประชุม หารื อร่ วมกันเพื่ อพิ จ ารณา
เชิญท่านกลับเข้ ามารับตาแหน่ง และ ด้ วยคุณสมบัติของคุณสุร
ศั ก ดิ์ ที่ ด ารงต าแหน่ ง เกิ น 9 ปี ท่ า นเป็ นนั ก กฎหมาย ช่ ว ย
ตรวจทานข้ อมูลต่างๆก่อนการเผยแพร่ และ ท่านไม่เคยขาดการ
ประชุมเลย ซึง่ ท่านยังสามารถทาคุณประโยชน์ให้ บริษัทได้ อยู่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ แจ้ งที่ประชุมว่าจะขอให้ พิจารณาเป็ นรายบุคคลตามลาดับดังนี ้
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5.1 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,837,866,757 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9985
ไม่เห็นด้ วย

72,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0015

งดออกเสียง

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

4,837,938,757 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 4 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 5 ราย เป็ นจานวน 13,179 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมจึงมีจานวน
ทังสิ
้ ้น 229 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 4,837,938,757 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ ้น
5.2 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,794,033,717 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.0925
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

43,833,040 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.9060

72,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0015

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

4,837,938,757 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

5.3 นายมนต์ รัก แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,436,233,405 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
91.6968
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

401,633,352 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

8.3017

72,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0015
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บัตรเสีย
รวม

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

4,837,938,757 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

5.4 นายมารุ ต แสงศาสตรา: กรรมการบริหาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,436,233,405 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
91.6968
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

401,633,352 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

8.3017

72,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0015

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

4,837,938,757 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ให้ แต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 24
เมษายน 2561
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนเบีย้ ประชุมและเงินรางวัลประจาปี ของกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ แจ้ งว่าตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 30 กาหนดว่าบรรดาค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้
กรรมการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป โดยมติดงั กล่าว
จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ซึง่ การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากขนาดของธุ รกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม จากข้ อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงพิจารณาจากยอดขายและการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท
สาหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้ วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราดังนี ้ คือ
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ค่าเบี ้ยประชุม
1. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง(เฉพาะกรรมการภายนอก)
3. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัท, กรรมการตรวจสอบ
4. ค่าเบี ้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)

บาท/ครัง้ /คน
ปี 2561
ปี 2560
60,000
60,000
40,000
40,000
50,000
30,000

%เพิ่มขึ ้น
(ลดลง)
-

50,000
30,000

-

บาท/คน
ปี 2560
ปี 2559
300,000
300,000
300,000
300,000

%เพิ่มขึ ้น
(ลดลง)
-

และกาหนดเงินรางวัลประจาปี 2560 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี ้
เงินรางวัลประจาปี
1. เงินรางวัลประจาปี กรรมการ
2. เงินรางวัลประจาปี กรรมการบริ หาร

โดยกาหนดให้ จา่ ยค่าเบี ้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมเท่านัน้ ทังนี
้ ้โดยให้ มีผลตังแต่
้
การประชุมครัง้ แรกในปี 2561 สาหรับเงินรางวัลประจาปี ให้ จา่ ยเท่ากันครัง้ เดียวจากบัญชีทาการของบริ ษัท
ในวันที่ 25 เมษายน 2561
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมและเงินรางวัล
ประจาปี ของกรรมการบริ ษัทฯ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื อไม่ โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
เสียงให้ ยกมือขึ ้น
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
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มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม อนุมตั คิ า่ เบี ้ยประชุม ประจาปี 2561 และเงินรางวัลประจาปี 2560 สาหรับกรรมการและกรรมการ
บริหารของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากดังนี ้
เห็นด้ วย
4,836,902,301 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9749
ไม่เห็นด้ วย
1,213,160 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0251
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,838,115,461 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 5 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 5 ราย เป็ นจานวน 276,704 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวน
ทังสิ
้ ้น 234 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 4,838,115,461 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ ้น
วาระที่ 7: พิจารณาขอสัตยาบันค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรั บปี 2560 เพิ่มขึน้ จากมติท่ ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ประธานฯ แจ้ งว่า ตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 กาหนดค่า
สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังเครื
้ อ 2.0 ล้ านบาท และอนุมตั ิให้ กรรมการของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นกรรมการของ
บริ ษัท โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเข้ าลักษณะเป็ น รายการเกี่ ยวโยงกัน รวมทัง้ มี
อานาจในการควบคุมและกาหนดนโยบายหลัก จึงต้ องนาผลการดาเนินงานของ บริ ษัท โรแยล ซีรามิ ค
อุตสาหกรรม จากัด(มหาชน) จัดทางบการเงินรวมเสมือนเป็ นบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งตังแต่
้ วันที่ 1 เมษายน
2560 เป็ นต้ นไป
ดังนัน้ จึงมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม
จานวน 60,000 บาท
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นเป็ นประการใดอีกหรื อไม่
หากไม่มีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาสัตยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จานวน 60,000 บาท
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โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ให้ สตั ยาบันค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จานวน 60,000 บาท ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,838,043,461 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9985
ไม่เห็นด้ วย
72,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0015
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,838,115,461 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
วาระที่ 8: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2561
ประธานฯ แจ้ งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ 2535 และตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกปี ทังนี
้ ้สามารถแต่งตังบุ
้ คคลที่เป็ นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ ทาหน้ าที่ไม่เกิน 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
และบริษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาผู้ส อบบัญ ชี รายปั จ จุบัน ซึ่งพิจ ารณาจากผลการปฎิ บัติงานและ
ประสบการณ์ แล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ ให้ ความเห็นชอบเสนอ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต่อไป และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะบริ ษัทฯ จานวน
1.635 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 และค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริษัทย่อย จานวน 0.51 ล้ านบาทเท่ากับปี
ก่อน รวมทังเครื
้ อ 2.145 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
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อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจาปี )
ค่ าสอบบัญชี (บาท / ปี )
เสนอปี 2561
ปี 2560
%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไดนาสตี ้ เซรามิค
1,635,000
1,550,000
5%
บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี ้
510,000
510,000
0%
รวมค่ าสอบบัญชี
2,145,000
2,060,000
4%
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอืน่ (non-audit fee) จากสานักงานสอบบัญชี ที่ผสู้ อบบัญชี สงั กัด
บุคคลหรื อกิ จการทีเ่ กี ่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานทีผ่ สู้ อบบัญชี สงั กัดในรอบปี บัญชี ทีผ่ ่านมา
ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื ่อทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเ่ กี ่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นเป็ นประการใดอีกหรื อไม่
หากไม่มีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ประธานฯ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย 1 แห่ง ประจาปี 2561 โดยในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง และ
ยังไม่ได้ สง่ บัตรลงคะแนนช่วยกรุณากรอกบัตรลงคะแนนและโปรดยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรเพื่อนับ
คะแนนด้ วย
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ หลังตรวจนับคะแนนเสร็จ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ใิ ห้ แต่งตัง้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรื อ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรื อ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
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จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 1 แห่ง
ในอัตราค่าสอบบัญ ชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทัง้ หมดปี ละ 2.145 ล้ านบาท ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
4,838,052,461 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9985
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
72,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0015
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,838,124,461 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 7 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุม เพิ่มขึน้ จานวน 2 ราย เป็ นจานวน 9,000 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมจึงมีจานวน
ทังสิ
้ ้น 236 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 4,838,124,461 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ ้น
วาระที่ 9: พิจารณาและอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัทให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประธานฯ ขอแจ้ งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริ ษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนสาหรับซื ้อที่ดินเพื่อขยาย
สาขา และส าหรั บ ซื อ้ เครื่ อ งจัก รและขยายอาคารเพื่ อ เพิ่ ม ก าลัง การผลิ ต โดยการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัทจานวน 2,611,197,583 หน่วย หรื อ DCC-W1 เพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามรายละเอียดที่ได้ ส่ง
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการ
บริ หารหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร มีอานาจ
พิจารณากาหนดและ/หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ การเข้ าทา และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาและยื่น คาขอและเอกสารต่างๆ ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
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รายละเอียดเบือ้ งต้ นใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน) (DCC-W1)
ที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประเภทและชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท ไดนาสตีเ้ ซรามิ ค
จากัด (มหาชน) หรื อ (DCC-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลีย่ นมือ
ได้ (ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ) โดยจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับ จากวัน ที่ อ อกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ทัง้ นี ้ ภายหลังการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (DCC-W1) บริ ษัทจะไม่ขยายอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวอีก

จานวนที่ออกและเสนอขาย

2,611,197,583 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่วย มี สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน ได้ 1 หุ้น
(อัตราการใช้ สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ)

ราคาการใช้ สิทธิ

1.15 บาท ต่อ 1 หุ้น (ราคาการใช้ สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจกาหนดภายหลังจาก
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากได้ รับมติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

2,611,197,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท หรื อเท่ากับร้ อย
ละ 40 ของจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

วิธีการจัดสรร

บริ ษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถื อหุ้น ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ตามรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับจัดสรรใบสาคัญ แสดง
สิท ธิ ที่จะซือ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ทที่ปรากฏในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้น
โดยกาหนดให้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือ
หุ้นที่จะมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ภายหลังการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับจัดสรรใบสาคัญ
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แสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ านวน บริ ษัทจะทาการยกเลิก
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมดังกล่าว
ทังหมด
้
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ปี
ละ 1 ครัง้ ในวันที่เป็ นวันครบกาหนดของวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในแต่ละปี (วันกาหนดใช้ สิทธิ ) โดยวันกาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ แรกจะ
ตรงกับวันครบกาหนด 1 ปี นับแต่วัน ออกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ (วัน
กาหนดใช้ สิทธิ ครั ง้ แรก) สาหรับวันกาหนดใช้ สิทธิครัง้ ที่ 2 จะตรง
กั บ วัน ครบก าหนด 2 ปี นั บ แต่ วัน ออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ (วั น
กาหนดใช้ สิทธิครั ง้ ที่ 2) และวันกาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายจะตรง
กั บ วัน ครบก าหนด 3 ปี นั บ แต่ วัน ออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ (วั น
กาหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย)
ทังนี
้ ้ หากวัน กาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ แรก วันกาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ ที่ 2 และ
วัน ก าหนดใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ ายตรงกั บ วัน หยุ ด ท าการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ เลื่อนวันกาหนดใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ แรกหรื อวัน
กาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ ที่ 2 หรื อวันกาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย (แล้ วแต่
กรณี)
ในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละ
ครัง้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดง
สิท ธิ เพื่อซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัท เป็ นจานวนไม่เกิ น ร้ อยละ 30 ของ
จานวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ อ อกทัง้ หมด ยกเว้ น การใช้ สิท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ าย ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่เหลือได้ ทงั ้ หมดในคราวเดียวกัน
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ เหลือจากการใช้ สิทธิ ห รื อ ไม่ได้ ใช้ สิ ท ธิ ในวัน
กาหนดใช้ สทิ ธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้ สทิ ธิได้ ในวันกาหนดใช้
สิทธิ ครัง้ ต่อไป ตลอดอายุใบสาคัญ แสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนด
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้
สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่อซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ ยกเว้ น
การแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายให้ แสดงความจานงใน
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การใช้ สทิ ธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษั ท จะยื่ น ค าขอเพื่ อน าใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เข้ าจดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ บริ ษั ท จะน าหุ้ นสามั ญ ที่ เกิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามั ญ ตาม
สิทธิ
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เข้ าจดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

1. ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ที่ มีก ารใช้ สิ ท ธิ ซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิจนครบทังจ
้ านวนแต่ผ้ ูใช้ สิทธิมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัท จะเกิ ดผลกระทบต่อสัดส่วนการถื อหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ
ร้ อยละ 28.57 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
2. ผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ หุ้นของ
บริ ษั ทจะได้ รั บ ผลกระท บด้ านราคา (Price Dilution)
ประมาณร้ อยละ 19.45 โดยราคาตลาดอ้ างอิงจากวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2561 ย้ อนหลังขึ ้นไป 15 วันทาการ
3. ผลกระทบต่ อ ส่ ว นแบ่ งของก าไร (Earning per Share
Dilution)
บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบด้ านส่วนแบ่งกาไร ประมาณร้ อย
ละ 28.57

เหตุ ใ นการต้ องออกหุ้ นใหม่ เพื่ อรองรั บ การ เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิตาม
เปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ
เงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง เป็ นเหตุต ามที่ ก าหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญ าตให้ เสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นที่ออก
ใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทจะต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้
สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
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(2) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัดในราคาต่ อหุ้นของ
หุ้นสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซงึ่ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญจดทะเบียน
(3) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยที่
หลักทรัพย์ นนั ้ ให้ สิทธิ ที่ จะแปลงสภาพ/เปลี่ย นเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อให้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้น สามัญ (เช่น หุ้น กู้แปลงสภาพ หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิ ต่อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
(4) เมื่ อบริ ษั ท จ่ายเงิน ปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ น หุ้น สามัญ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
(5) เมื่ อ บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ นเงิ น เกิ น กว่ า อัต ราที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
ข้ อกาหนดสิทธิ
(6) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ใดๆ อันทาให้ ผ้ ูใบสาคัญ แสดงสิทธิ เสีย
สิทธิ และผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ ใดๆ นัน้ ไม่ได้
กาหนดอยู่ในข้ อ (1) - (5) บริ ษัทจะพิจารณาเพื่อกาหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิใหม่
(หรื อ ปรั บ จ านวนหน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิท ธิ DCC-W1 แทน
อัตราการใช้ สิท ธิ ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้ สิท ธิ ของผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ DCC-W1 ด้ อยกว่าเดิม

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
ประธานฯ: เพิ่มเติมถึงแผนการลงทุน เพื่อให้ DCC เติบโตเพิ่มขึ ้นอีกและต่อเนื่อง ที่ผ่านมาเราได้ ซื ้อที่ดิน
หลายแห่ง ซึ่งถ้ าเช่าที่ดินค่าเช่าจะแพงขึ ้นทุกปี เนื่องจากการต่อสัญญาการเช่าทุกครัง้ ค่าเช่าจะปรับราคา
สูงขึ ้นมากเกินไป เราจึงมีนโยบายเริ่มซื ้อที่ดินเอง สร้ างเอง ที่ทาไปแล้ วประมาณ 16 แห่ง ตัวเลขยอดขายก็
ดีขึ ้นตามสาขา รวมทัง้ เรามี Market Share มากกว่าบริ ษัทอื่น และเริ่ มมีพนั ธมิตรทางการค้ าสนใจเข้ ามา
ติดต่อเช่าพืน้ ที่ ซึ่งเราจะขยายฐานลูกค้ ากลุ่มนี ้ เป็ นกลุ่มขายวัสดุก่อสร้ างหลายรายจะมาเช่าพืน้ ที่ เช่น
กลุ่ม Kerry Express และ Grand Home Mart ขอเช่าพื น้ ที่ ในส่วนสาขาที่ เรามี พื น้ ที่ เพี ยงพอเปิ ดให้ เช่า
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สาหรับมูลค่าที่ดินที่ลงทุนจะมีรายได้ คา่ เช่าของกลุ่มพวกนี ้มาช่วยได้ อีกทางหนึ่ง สร้ างมูลค่าที่ดินให้ สงู ขึ ้น
ในอนาคต ซึง่ เงินลงทุนเรื่ องที่ดนิ ค่อนข้ างแพง
ส่วนด้ านกาลังการผลิต จะเพิ่มอีก 1 ล้ านตรม.ต่อเดือน ซึ่งต้ องลงทุนสร้ างตัวอาคาร และ เครื่ องจักร โดย
กาลังการผลิตจะเพิ่มเป็ น 87 ล้ านตรม.ต่อปี นับเป็ น อันดับ 5 ของโลก ในเอเซียถื อว่าเราใหญ่ ที่สุดด้ าน
กาลังการผลิต เราไม่กังวลเรื่ องการขายไม่ได้ เพราะทัง้ 3 โรงงานต้ นปี นี ้เราผลิตเต็มกาลังการผลิต เทียบ
กับโรงงานอื่นที่ยงั ผลิตไม่เต็มที่ เพราะเรามี Outlets เป็ นของตัวเองกระจายอยูท่ วั่ ไป
คุณนิรันดร์ จิตประกอบ: ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ

คุณอาทิตย์ ชิวชัชวาลย์ ผู้ถือหุ้น:

ประธานฯ

นาย จรัล ปิ ตวิวฒ
ั นานนท์ ผู้ถือหุ้น:

ยอดขายต่างประเทศ ส่งไปขายที่ไหนบ้ าง
ส่วนใหญ่สง่ ไปขายที่ เขมร ลาว พม่า เป็ นตลาดหลัก
และ มาเลเซีย มัลดีฟ ตะวันออกกลางบ้ าง ถ้ าเราขาย
ในประเทศได้ มาก เนื่องจากได้ กาไรมากกว่า ส่งออก
ต่างประเทศ ซึง่ เราต้ องไปแข่งกับ อินโด เวียดนาม จีน
แต่เรื่ อง คุณภาพ ทางเขมร ลาว พม่า ยอมรับกระเบื ้อง
ของเรามากกว่า เราไม่ได้ เน้ นขายต่างประเทศเพราะ
เป็ นสินค้ าหนัก
เรื่ อง Warrant ที่ขอเงินเพิ่มไปลงทุนจะคืนเงิน กี่ปี และ
การขยายกาลังการผลิต ทราบมาว่า อีกกลุม่ หนึง่ กาลัง
รวมกลุม่ เซรามิคกันอยู่ อยากทราบว่า ความต้ องการ
ของลูกค้ า กับ กาลังการผลิต
ทางคูแ่ ข่ง คงไม่ได้ มีการเพิ่มกาลังการผลิต เพราะ
ปัจจุบนั ยังผลิตไม่เต็มที่ ประมาณ 40-60% เราไม่ได้
กังวลเรื่ องนี ้
เรื่ องการที่ขอเงินไปลงทุนจะคืนทุนเมื่อไรนัน้ ประเด็น
หลักตอนนี ้เราต้ องหารายได้ ให้ มากกว่าต้ นทุนที่เราลงทุน
ไป ด้ วยศักยภาพ พื ้นที่ มีที่จอดรถ สินค้ าหลากหลาย
เงินลงทุนเริ่มต้ นจะสูง แต่รายได้ จะตามมา
สอบถามเรื่ องการเพิ่มทุน Warrant ให้ 3 ครัง้ แผนงานใช้
เงินเป็ นอย่างไร ไปซื ้อที่ดนิ ใช่ทดแทนที่เราเช่าหรื อไม่
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ประธานฯ

ทะยอยครัง้ ละไม่เกิน 30% ใช้ สิทธิได้ 3 ครัง้ ตาม
แผนการใช้ เงินที่กาหนด เรื่ องซื ้อที่ดนิ เพื่อทดแทนที่เช่า
ซึง่ ค่าเช่าปรับเพิ่มสูงมาก

ประธานฯ เชิญ ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริ ษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด แจ้ งรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน: จานวนที่ออกและเสนอขาย 2,611,197,583 หน่วย ใน
อัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิ 1.15 บาท ต่อ 1 หุ้น
สมมติมี 100 หุ้น ใช้ สิทธิครัง้ แรกได้ 30 หุ้น ถ้ าไม่ใช้
สะสมไปใช้ ครัง้ ต่อไปได้ ซึง่ บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด
ต่างๆให้ ผ้ ถู ือหุ้น และบริษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท หลักทรัพย์
โกลเบล็ก จากัด เป็ นผู้ดแู ล
ประธานฯ
ที่กาหนดให้ แปลงสิทธิได้ ปี ละ 30% ปี แรกไม่ใช้ สะสม
ไว้ ได้ หรื อไม่
คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน: ปี แรกใช้ ได้ 30% ถ้ าไม่ใช้ ไปรวมใช้ ในปี ที่สองก็ได้ หรื อ
ไปใช้ ทีเดียว 100% ในปี สดุ ท้ ายก็ได้
ประธานฯ
Dilute effect เกิดอย่างไรเพราะทะยอยแปลง
คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน: เฉลี่ยประมาณ 8-9% ต่อปี
นาย กอบกิจ กิตติโสภากูร
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ:
เงื่อนไขที่บอก 30% อยู่ตรงไหนในหนังสือเชิญประชุม
ปี แรกไม่ใช้ ปี ที่สองใช้ 60% ได้ ใช่หรื อไม่ สัดส่วนคือ
3:3:4 หรื อไม่
คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน: สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 หน้ า 35 หัวข้ อ เงื่อนไข
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ วรรคสุดท้ ายครับ ถ้ าปี แรกไม่ใช้
ปี ที่สองใช้ 60% ได้ สัดส่วนคือ 3:3:4
คุณถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น:
ในปี แรกมีคนแปลงไม่ถึง 30% บริษัทมีแผนสารองไว้
หรื อไม่
ประธานฯ
เรามีสารองเงินกู้ไว้ ที่ยงั ไม่ใช้
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คุณถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น:

ประธานฯ

คุณถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น:
ประธานฯ
ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ

ตังแต่
้ ปี 58 อัตรากาไรสุทธิต่าลงเรื่ อยๆ อยากทราบปี
61 จะมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้นพวกค่าเสื่อมที่เราลงทุนเพิ่ม
จะกระทบอัตรากาไรสุทธิอย่างไร
กระทบในช่วงแรก และ ถ้ าเราได้ รายได้ จากกลุม่
พันธมิตรจะมาพร้ อมกับค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น จะกระทบ
กาไรสุทธิไม่มากต่อสาขา ซึง่ ที่ดนิ ไม่มีคา่ เสื่อม
ปี นี ้บริ ษัทประเมินอย่างไรที่ดวู า่ จะดี การทากาไรของเรา
จะดีอย่างไร
เราดี แต่คนอื่นไม่ดี ถ้ าของไม่พอขาย เราก็เพิ่มราคาถ้ า
ไม่มีเหตุการณ์ที่สดุ วิสยั ก็นา่ จะดี
ที่สาขาที่สร้ างใหม่ ใช้ หลังคา Solar Roof หรื อไม่
ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟ อยากเยี่ยมชมสาขา
ได้ ที่ไหน
หลังคา Solar Roof ไม่สวย ไม่เหมาะกับสาขาเหมาะ
กับโรงงานมากกว่า สามารถเยี่ยมชมสาขาได้ ที่สาขา
กระทิงลาย

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท จานวน 2,611,197,583 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาแล้ ว
โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้ ยกมือขึ ้น หากไม่มีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเมื่อคะแนนขึ ้นบนจอแล้ ว
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติท่ ีประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
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ของบริ ษั ท จ านวน 2,611,197,583 เพื่ อจัด สรรให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้ นเดิม ของบริ ษั ท ตามรายละเอี ยดที่ ได้ กล่าว
มาแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
4,664,545,321 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
96.4090
ไม่เห็นด้ วย
173,745,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
3.5910
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,838,290,821 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 8 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 4 ราย เป็ นจานวน 166,360 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวน
ทังสิ
้ ้น 240 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 4,838,290,821 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 9 เพิ่มขึ ้น
วาระที่ 10 :พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ขอแจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 9
บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 261,119,758.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จานวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
652,799,395.80 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เป็ นจานวน 913,919,154.10 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
9,139,191,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท DCC-W1 ซึง่ จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน261,119,758.30
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 652,799,395.80 เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 913,919,154.10
บาท แบ่งเป็ นหุ้นทัง้ สิน้ จานวน 9,139,191,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นใหม่
เป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิข้อ 4. ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ ผมขอถือเอาเนื ้อหา และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัท ตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ของ
หนังสื อเชิญ ประชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ที่ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณคัทลียา แสงศาสตรา เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุมต่อ
คุณคัทลียา แสงศาสตรา จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และ
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาแล้ ว
โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้ ยกมือขึ ้น หากไม่มีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
คุณคัทลียา แสงศาสตรา จึงกล่าวขอให้ ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ านวน
261,119,758.30 บาท และการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
4,664,879,521 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
96.4125
ไม่เห็นด้ วย
173,577,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
3.5875
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,838,456,821 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 9 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุมเพิ่มขึ ้นจานวน 8 ราย เป็ นจานวน 166,000 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวน
ทังสิ
้ ้น 248 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 4,838,456,821 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนน จึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 10 เพิ่มขึ ้น
วาระที่ 11: พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
คุณคัทลียา แสงศาสตรา ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่ได้ อนุมตั ิในวาระที่ 9 และ 10 ตามลาดับ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน 2,611,197,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่ อ
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รองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามวาระที่ 9 ข้ างต้ น ในกรณี ที่มีห้ นุ ดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มี
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนต่อไป
คุณคัทลียา แสงศาสตรา เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
คุณคัทลียา แสงศาสตรา จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
2,611,197,583 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ ว
โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้ ยกมือขึ ้น หากไม่มีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
คุณคัทลียา แสงศาสตรา จึงกล่าวขอให้ ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน 2,611,197,583 หุ้น ตามรายละเอียดที่
เสนอข้ างต้ นด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
4,664,879,521 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
96.4125
ไม่เห็นด้ วย
173,577,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
3.5875
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,838,456,821 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
วาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
คุณคัทลียา แสงศาสตรา ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงให้ ผ้ ู
ถือหุ้นเสนอหรื อสอบถามเรื่ องอื่น ๆ ได้
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หลังจากนัน้ เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ ว
ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทังที
้ มงานผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน
และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ซึ่งบริ ษัทฯ จะได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบโดยเร็วต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
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