รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท ไดนาสตีเ้ ซรามิค จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.
ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารสานักงานของบริษัทฯ
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุม เวลา 10.30 น.
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุม
แล้ วแถลงว่าคณะกรรมการ บริษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
กาหนดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.
โดยบริษัทฯ กาหนดให้ วนั ที่ 5 มีนาคม 2562 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเองจ านวน 129 ราย โดยการมอบฉัน ทะจ านวน 167 ราย รวมทัง้ สิ น้ จ านวน 296
ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 4,548,936,077 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.68 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ทังหมด
้
6,527,993,958 หุ้น เกิน หนึง่ ในสาม จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อกาหนดของบริษัทฯ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นสมควรบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
รวมทังให้
้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ า
รับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ หรื อส่งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด
ประธานฯ แนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ คือ
1. นายรุ่งโรจน์
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริพงษ์
ทิณรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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4.

นายทศพร

บรรยงค์เวทย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ซึง่ ได้ รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้ วย)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรศักดิ์
โกสิยะจินดา
(ซึง่ ได้ รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้ วย)
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
7. นายชัยสิทธิ์
วิริยะเมตตากุล กรรมการ
8. นายสุวิทย์
สมานพันธ์ชยั
กรรมการ
9. นายมนต์รัก
แสงศาสตรา
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
10. นายมารุต
แสงศาสตรา
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
11. นายจารุวตั ร
ไตรถวิล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการผลิต
กรรมการเข้ าร่วมประชุม คิดเป็ นสัดส่วน 100 % ของกรรมการทังหมด
้
พร้ อมแนะนา ผู้บริหารของบริษัทฯที่มาร่วมประชุมด้ วยได้ แก่ นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด มาร่วมประชุมชี ้แจงในครัง้ นี ้ ได้ แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เข้ าประชุมในครัง้ นี ้ด้ วย และเป็ นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เป็ นตัวแทนการนับคะแนนเสียงและดูแล
การประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริษัทฯ
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผ้ ถู ือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ให้ เข้ าร่วมประชุมและ
สังเกตการณ์การประชุม ได้ แก่ คุณสมเกียรติ อติยุทธกุล
ประธานฯ เพื่อความเรี ยบร้ อยในการประชุมครัง้ นี ้ขอมอบหมายให้ กรรมการบริหารและเลขานุการ
บริษัท (คุณคัทลียา แสงศาสตรา) เป็ นผู้ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ
คุณ คัทลียา กรรมการบริ หารและเลขานุการบริ ษัท แจ้ งต่อที่ ประชุม ว่า พระราชบัญ ญัติบริ ษั ท
มหาชนจากัดกาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับ 1 เสียง
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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 าที่ไปเก็บ
บัตรลงคะแนน
ถ้ าไม่มีผ้ ไู ม่เห็นชอบหรื องดออกเสียง ประธานฯจะขอสรุ ปในวาระนัน้ ๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
เป็ นเอกฉันท์รับรองหรื อให้ ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
3. ผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติคดั ค้ านหรื องดออกเสียง
มาในหนังสื อมอบฉันทะไว้ แล้ วนัน้ บริ ษั ทฯได้ บันทึกคะแนนเสี ยงดังกล่าวไว้ แล้ วตัง้ แต่ผ้ ูรั บ มอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้ าประชุม คะแนนเสียงที่ตรวจนับได้ ในแต่ละวาระการประชุมจะปรากฏบนจอให้ เห็น
เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทได้ นาระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในการนับคะแนนเสียง ซึ่ง
จะช่วยให้ ขนตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสี
ั้
ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น โดยในการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบ
บัตรลงคะแนนเสียงให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สาหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย ไม่ต้อง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ในการนับคะแนนเสี ยง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้ วย และงดออก
เสี ยง และจะน าคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็น ด้ วย งดออกเสี ยง และจากบัต รเสี ย มาหักออกจากจ านวนเสี ย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้
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
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และวาระที่ 10
วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม ได้ แก่ วาระที่ 6
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วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 8 และ 9
คุณคัทลียา กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
หรื อไม่ หากที่ประชุมไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ าน ประธานฯจึงดาเนินการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคาถามที่เกี่ยวกับวาระที่กาลังพิจารณาขอให้ ยกมือสอบถามได้ หากมีคาถามอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระที่กาลังพิจารณา ขอให้ รวบรวมคาถามไปไว้ ในวาระอื่นๆ
จากนันจึ
้ งเริ่มตามวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาและรั บ รองรายงานการประชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม
ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่
1 รวมทังได้
้ นาเผยแพร่ไว้ ใน website ของบริ ษัทแล้ ว โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯพิจารณาแล้ วเห็นว่า มีการ
บันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรื อข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ประธานฯขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ลงคะแนน ได้ มีการลงคะแนนเพิ่มเติม
ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,545,108,017 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9091
ไม่เห็นด้ วย
360 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
4,130,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0909
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,549,239,177 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
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หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานฯได้ แจ้ งจานวนหุ้น ได้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 8 รายเป็ นจานวน
696,900 หุ้ น ดัง นัน้ จ านวนผู้ถื อ หุ้ นที่ เข้ าร่ ว มประชุ ม จึ ง มี จ านวนทัง้ สิ น้ 304 ราย และรวมเป็ นจ านวนหุ้ นทัง้ สิ น้
4,549,239,177 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 1
เพิ่มขึ ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่ารายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2561 ของคณะกรรมการบริ ษัทฯปรากฏ
อยูใ่ นรายงานประจาปี 2561 ในเล่มที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ประธานฯ ได้ รายงานสรุ ปให้ ที่ประชุมรับทราบโดยได้ นาเสนอเป็ นสไลด์ Presentation แสดงผล
ประกอบการรายงาน ซึง่ มีสาระสาคัญสรุปได้ ตามสารจากประธานกรรมการ ของรายงานประจาปี โดยสรุป
ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา สภาพอุตสาหกรรมกระเบื ้องเซรามิคโดยรวมยังคงอยู่ ในสภาวะตึงตัว
ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายรายผลการดาเนินงานไม่ดี บางรายขาดทุน เป็ นที่น่ายินดีที่เรา
สามารถทายอดขายรวมได้ สงู ขึ ้นกว่าเดิมโดยแตะระดับสูงสุดนับตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทฯมา โดยมียอดขายรวม
พุ่งขึน้ สูงระดับ 8,000 ล้ านบาทในปี 2561 นี ้ ทัง้ นี ก้ าไรสุทธิ ที่ลดลงเกิดจากผลกระทบหลักจากต้ นทุนที่
สูงขึ ้น อย่างไรก็ดีบริ ษัทยังคงจ่ายปั นผลให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นเสมอมา บริ ษัทฯต้ องพึ่งพาก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งมี
ต้ นทุนเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน กว่า 30 เปอร์ เซนต์ และน ้ามันดีเซลที่ใช้ ในการขนส่ง ซึ่งต้ นทุนโดยเฉลี่ยสูงขึ ้นกว่า
ปี ก่อนกว่า 20 เปอร์ เซนต์
นอกจากนีแ้ ล้ ว ทางบริ ษัทฯยังได้ เริ่ มโครงการใหญ่ ลกั ษณะเป็ นศูนย์ขายสินค้ าชุมชนขนาดใหญ่
(Community Mall) ตามจังหวัดใหญ่ ๆ ซึ่ง จะมี สิน ค้ ากระเบื อ้ งเซรามิ ค ของเราจ าหน่ายในและมี ร้านค้ า
พันธมิตรซึง่ เป็ นผู้ผลิตหรื อนาเข้ าสุขภัณฑ์วสั ดุและอุปกรณ์ก่อสร้ าง รวมไปถึงผู้ให้ บริการแขนงต่างๆ ซึง่ ล้ วน
แล้ วแต่เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความชานาญ ในราคาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่สามารถแข่งขันได้ รวมทัง้
แบ่งพื ้นที่ให้ เช่า โครงการแรกที่จงั หวัดเชียงใหม่ แล้ วเสร็ จประมาณร้ อยละ 30 มีพื ้นที่ลานจอดรถในช่วงแรก
แบ่ ง ให้ เช่ า เป็ นตลาดนั ด ได้ รายได้ ค่ า เช่ า ประมาณเดื อ นละ 3 ล้ านบาท โครงการต่ อ ไปที่ จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช ทุง่ ส่ง โคราช ขอนแก่น ศรี สะเกษ ซึง่ จะเปิ ดเพิ่ม ถือว่าเป็ นรายได้ เสริมอีกทางหนึง่
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด
ผู้ถือหุ้น

มี 2 คาถาม 1.สอบถามถึงยอดขายต่างประเทศไม่คอ่ ยเพิ่มขึ ้น
2.รายได้ อื่นๆประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
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ประธานฯ

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุ ธิ์
ผู้รับมอบฉันทะ
ประธานฯ
นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุ ธิ์
ผู้รับมอบฉันทะ

ประธานฯ

นาย พรเทพ ธัญญพงศ์ชยั ผู้ถือหุ้น

ธุรกิจขายต่างประเทศถือเป็ นธุรกิจรองเนื่องจากมีการแข่งขัน.
ด้ านราคาสูง เราขายในประเทศก่อนหากมีเพียงพอ
คาถามที่ 2 รายได้ อื่นประมาณ 10 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
รายได้ จากค่าปรับงานล่าช้ าของการก่อสร้ างจานวน 3 ล้ านกว่า
บาท และ ค่ากระเบื ้องแตกจากรถขนส่งอีกจานวน 6 ล้ านบาท
ขอชมเชยสปิ ริตผู้บริหาร ไม่ได้ เพิ่มผลตอบแทนของตนเอง
ขอบคุณครับ
ขอสอบถาม 2 ข้ อ 1.สภาวะการแข่งขันในประเทศกับ
ต่างประเทศ ที่ผ่านมากลุม่ เซรามิคในประเทศมีการควบรวม
กิจการมีผลกับเราอย่างไร ส่วนสินค้ าจากต่างประเทศราคามีผล
กับเราหรื อไม่อย่างไร 2.ตลาดในประเทศ Over Supply สงสัย
ว่าทาไมเราถึงมีการเพิ่มกาลังการผลิต
ในประเทศเราไม่กงั วลเลย เพราะในด้ านต้ นทุนผลิต เราทาได้
ดีกว่าคูแ่ ข่งอยูแ่ ล้ ว ส่วนการขายต่างประเทศ มีการแข่งขันด้ าน
ราคากันมากเพราะสินค้ าของต่างประเทศมีราคาที่ต่ากว่าเรา
ซึง่ ณ ปัจจุบนั สินค้ าจากจีน อินเดีย ประเทศเหล่านี ้มีการห้ าม
ใช้ ถ่านหินซึง่ เป็ นเชื ้อเพลิงและเป็ นต้ นทุนในการผลิต โดยต้ อง
ปรับมาใช้ ก๊าซ ซึง่ จะมีผลให้ ต้นทุนผลิตเพิ่มขึ ้น ก็อาจต้ องเพิ่ม
ราคาขาย จะทาให้ ราคาขายไม่แตกต่างจากเรามาก นัก ส่งผล
ให้ เราสามารถแข่งขันได้ มากขึ ้น
คาถามที่สอง ถึงแม้ Over Supply ผลประกอบการจากปี ที่แล้ ว
เราพิสจู น์ให้ เห็นว่าเรามีผลการดาเนินงานโตขึ ้นกว่าบริษัทอื่น
ต้ องการใช้ ทรัพย์สินให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ จึงต้ องขยาย
กาลังการผลิต
ยอดขายดี ต้ นทุนเราสูงขึ ้น ถามเรื่ องเทคโนโลยี ที่ใช้ ในการผลิต
ว่ามีแผนใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดต้ นทุนหรื อไม่
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ประธานฯ

เรามี Technical Knowhow ของเราเอง สามารถผลิตเครื่ องจักร
ใช้ เองได้ ต้ นทุนเราต่าลงแต่ก๊าซราคาสูงขึ ้น ราคาขายต้ องปรับ
ลงตามสภาวะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เราทาอยูต่ ลอดเวลา
ด้ านต้ นทุนผลิต เราจะใช้ ทรัพย์สินให้ มีประสิทธิภาพให้ ภาพที่สดุ

เมื่อไม่มีคาถาม เนื่องจากวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯจึง
กล่าวสรุปผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีรับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุ มัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ แจ้ ง ว่า งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงิ น สดของบริ ษั ท ฯ
ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2561 ได้ ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
แล้ ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2561
คณะกรรมการบริ ษั ทฯพิ จ ารณาแล้ วเห็น ว่าที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น สมควรที่ จ ะอนุมัติ ง บแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯแล้ ว
โดยผู้สอบบัญ ชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ว่ามีความ
ถูก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส าคัญ ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไป ซึ่ง แสดงฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 ที่ผา่ นมา โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้ (ดูสไลด์ประกอบ)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
รายได้ จากการขาย (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาทต่อหุ้น)

8,003
3,681
8,027
979
0.150

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท
6,398
4,033
8,020
966
0.148

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด
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และเมื่อไม่มีข้อสอบถามหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงิน
สดของบริษัทฯประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานฯขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ลงคะแนน ได้ มี
การลงคะแนนเพิ่มเติมในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั งิ บดุล และงบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,553,915,728 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
360 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,553,916,088 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 2 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 34 ราย
เป็ นจานวน 4,676,911 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมจึงมีจานวนทังสิ
้ ้น 338 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้น
ทังสิ
้ ้น 4,553,916,088 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระ
ที่ 3 เพิ่มขึ ้น

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายปั นผลประจาปี 2561
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 2561 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยปันผล ดังนี ้
1.
บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในรอบปี บญ
ั ชี 2561 ไปแล้ วเป็ นเงินสด ในอัตรา 0.089 บาทต่อ
หุ้น ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 40 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
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ได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดังกล่าว
2.
ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิประจาปี ตามงบการเงินรวม
เท่ากับ 979 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นกาไรสุทธิเท่ากับ 0.150 บาทต่อหุ้น และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจารอบปี 2561 ในอัตรา 0.116
บาทต่อหุ้น จานวน 6,527,993,958 หุ้นรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 757 ล้ านบาท บริ ษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 ไปแล้ ว เป็ นเงินสดในอัตรา 0.089 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายงวดสุดท้ ายจากผลการ
ดาเนินงาน (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) เป็ นเงินสดอีก 0.027 บาทต่อหุ้นโดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษีในอัตรา
ร้ อยละ 20 และให้ รับเงินปันผลภายใน 10 ปี
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 (Record Date) และ กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม
2562
โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ตามเอกสารเชิญประชุมหน้ า 4 (ดู
ในจอภาพ)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
1. กาไรสุทธิตามงบการเงิน (ล้ านบาท)
979
1,117
1,422
2. จานวนหุ้นชาระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
6,528
6,528
6,528
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
3.1 ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 1
0.033
0.040
0.05000
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 2
0.029
0.037
0.04125
ปันผลระหว่างกาล ไตรมาส 3
0.027
0.028
0.03600
3.2 จ่ายในปี ปันผลงวด ไตรมาส 4
0.027
0.023
0.03600
รวมปันผลจ่ายทังปี
้
0.116
0.128
0.16325
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
757
836
1,066
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้ อยละ
77
75
75
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 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 ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็ นด้ วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.116 บาท
รวมเป็ นเงินจานวน 757 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77 ของกาไรสุทธิ โดยได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้ วระหว่างปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.089 บาท คงเหลือจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายหุ้นละ 0.027 บาท
จานวน 6,527,993,958 หุ้น โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นคือวันที่ 5 มีนาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,554,045,633 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
360 เสียง
งดออกเสียง
10,000 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
รวม
4,554,055,993 เสียง

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

99.9997
0.0001
0.0002
0.0000
100.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 3 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 10 ราย
เป็ นจานวน 139,905 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมจึงมีจานวนทังสิ
้ ้น 348 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
4,554,055,993 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 4
เพิ่มขึ ้น

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 ้.บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
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1.นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
2.นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
3.นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชยั
4.นายจารุวตั ร ไตรถวิล

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการผลิต

บริ ษัทได้ ประกาศในเว็บไซด์ของบริ ษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้ าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกาหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อ
กรรมการ
ในปี 2562 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชยั และ นายจารุวตั ร ไตร
ถวิล
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมนายรุ่ งโรจน์ แสงศาสตรา และ
นายจารุ วตั ร ไตรถวิล กรรมการซึ่งมี ส่วนได้ เสียในวาระการพิจารณาครัง้ นี)้ ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่
กรรมการบริ ษั ทเสนอจานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่ ครบกาหนดออกตามวาระ โดยได้ พิจ ารณา
คุณ สมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่าน ได้ แก่ นายรุ่ งโรจน์ แสงศาสตรา นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชยั และ นายจารุวตั ร ไตรถวิล กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า
เป็ นผู้มี ความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หาร มี ประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ ที่ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย และได้
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งหน้ าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
ทังนี
้ ้ได้ แนบประวัตขิ องกรรมการทัง้ 4 ท่านมาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมด้ วยแล้ ว (หน้ าที่ 45-51 )
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ แจ้ งที่ประชุมว่าจะขอให้ พิจารณาเป็ นรายบุคคลตามลาดับดังนี ้
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
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5.1 นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา: ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,354,950,853 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
95.6280
ไม่เห็นด้ วย
198,767,740 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
4.3646
งดออกเสียง
337,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0074
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,554,055,993 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.000
5.2 นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา: กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,553,585,433 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9896
ไม่เห็นด้ วย
133,160 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0030
งดออกเสียง
337,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0074
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,554,055,993 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
5.3 นายสุวิทย์ สมานพันธ์ ชัย: กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,553,585,433 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9896
ไม่เห็นด้ วย
133,160 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0030
งดออกเสียง
337,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0074
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,554,055,993 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
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5.4 นายจารุวัตร ไตรถวิล: กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการผลิต
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมาก ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
4,295,422,613 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
94.3209
ไม่เห็นด้ วย
258,295,980 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
5.6717
งดออกเสียง
337,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0074
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,554,055,993 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ให้ แต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 4 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 19
เมษายน 2562
วาระที่6: พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนเบีย้ ประชุมและค่ าตอบแทนประจาปี 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 2562 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้ วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในอัตราดังนี ้ คือ
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ค่าเบี ้ยประชุม
1. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ค่ า เบี ย้ ป ระชุ ม ป ระธาน กรรม การสรรห าแล ะก าห น ด
ค่ า ตอบแทน, ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง(เฉพาะ
กรรมการภายนอก)
3. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ
4. ค่าเบี ้ยประชุมอนุกรรมการชุดย่อย(เฉพาะกรรมการภายนอก)

บาท/ครัง้ /คน %เพิ่มขึ ้น
(ลดลง)
ปี 2562
ปี 2561
60,000
60,000
40,000
40,000
-

50,000
30,000

50,000
30,000

-

และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ดังนี ้
บาท/คน
%เพิ่มขึ ้น
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
ปี 2561
ปี 2560 (ลดลง)
1. ค่าตอบแทนประจาปี กรรมการ
300,000 300,000
2. ค่าตอบแทนประจาปี กรรมการบริหาร
300,000 300,000
โดยกาหนดให้ จา่ ยค่าเบี ้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมเท่านัน้ ทังนี
้ ้โดยให้ มีผลตังแต่
้
การประชุมครัง้ แรกในปี 2562 สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ให้ จา่ ยเท่ากันครัง้ เดียวจากบัญชีทา
การของบริษัทในวันที่ 22 เมษายน 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 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 ้
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม อนุมตั คิ า่ เบี ้ยประชุม ประจาปี 2562 และเงินรางวัลประจาปี 2561 สาหรับกรรมการและกรรมการ
บริหารของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
4,553,786,522 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9927
ไม่เห็นด้ วย
10,360 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0002
งดออกเสียง
327,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0071
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,554,124,282 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจ ารณาวาระที่ 5 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 10 ราย
เป็ นจานวน 68,289 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมจึงมีจานวนทังสิ
้ ้น 358 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
4,554,124,282 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 6
เพิ่มขึ ้น

วาระที่ 7: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2562
ประธานฯ แจ้ งว่าตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ 2535 และตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผู้สอบบัญชีรายปัจจุบนั ซึง่ พิจารณาจากผล
การปฎิบตั งิ านและประสบการณ์แล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ ให้ ความเห็นชอบเสนอ บริษัท กริ นทร์
ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป และขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะ
บริษัทฯ จานวน 1.75 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 และค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อย จานวน 0.53
ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 รวมทังสิ
้ ้น 2.28 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรื อ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรื อ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และ
งบการเงินรวมของบริษัท
และแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
ประจาปี 2562 นายวิเชียร ปรุ งพาณิ ช ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 5851 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์
พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรื อ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับ
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
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อนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรื อ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรื อ นายสุ
พจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรื อ นางสาวเรไร ทรัพย์มูล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 13026
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในจอภาพ ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีรวม (รายไตรมาสและประจาปี )
ค่ าสอบบัญชี (บาท / ปี )
เสนอปี 2562
ปี 2561
%เพิ่ม(ลด)
บมจ. ไดนาสตี ้ เซรามิค
1,750,000
1,635,000
7%
บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี ้ (บริ ษัทย่อย)
530,000
510,000
4%
รวมค่ าสอบบัญชี
2,280,000
2,145,000
6%
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
นางสาวสุพตั รา สิทธิชยั ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ

คุณคัทลียา แสงศาสตรา

จ้ างผู้สอบรายนี ้มากี่ปี และมีแผนจะเปลี่ยนหรื อไม่
เรามี Survey มาบ้ าง โดยส่วนใหญ่รายที่มาเริ่มใหม่
ค่าจ้ างจะแพงกว่า เนื่องจากไม่มีข้อมูลเดิมของบริษัทฯ
เพื่อความสะดวกในการทางาน เราจึงใช้ ผ้ สู อบที่ร้ ูเรื่ องของเรา
ดีอยูแ่ ล้ ว และค่าตอบแทนไม่สงู มากนัก เป็ นหลัก
ส านั ก งานกริ น ทร์ เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี นั บ เป็ นปี ที่ 3 และเคย
พิจ ารณาเปรี ยบเที ยบกับผู้สอบบัญ ชี รายอื่ น แล้ วว่ามี ราคาสูง
กว่ารายปัจจุบนั

หากไม่มีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ประธานฯ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2562 โดยในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง และยังไม่ได้
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
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ส่งบัตรลงคะแนนช่วยกรุณากรอกบัตรลงคะแนนและโปรดยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
ด้ วย
ประธานฯ จึงกล่าวขอให้ ลงคะแนนในบัตร โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ หลังตรวจนับคะแนนเสร็จ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ใิ ห้ แต่งตัง้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรื อ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรื อ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
จาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ และแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย ประจาปี 2562 นายวิเชียร
ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรื อ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรื อ
นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 4722 และ/หรื อ นายสุพ จน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบ
บัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 12794 และ/หรื อ นางสาวเรไร ทรัพย์มูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13026 ใน
อัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังหมดปี
้
ละ 2.28 ล้ านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
4,741,720,342 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9919
ไม่เห็นด้ วย
50,460 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0010
งดออกเสียง
337,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0071
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,742,108,202 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 6 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 3 รายเป็ น
จานวน 187,983,920 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวนทังสิ
้ ้น 361 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
4,742,108,202 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 7
เพิ่มขึ ้น
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วาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัตแิ ก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 31
ประธานฯ แจ้ งว่าเนื่องด้ วยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่ องการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทาให้ ข้อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 5 การประชุม ผู้ถือหุ้น ข้ อ 31 ซึ่งกาหนดตามกฎหมายเดิม ไม่มีผลใช้
บังคับได้ ตอ่ ไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริ หารและกากับดูแลกิจการ ได้ พิจารณา
เรื่ องดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 31 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ดังนี ้
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน
ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
ข้ อ 31
ข้ อ 31
คณะกรรมการต้ องจัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถือหุ้น เป็ น คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิ ้นสุดปี บญ
ั ชีของบริษัท
สิ ้นสุดปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุม ผู้ถือ หุ้ นคราวอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ก ล่าว
มาแล้ วให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะเห็ น สมควร หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นรวมกัน นั บ
จานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
คนซึ่งมี ห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดจะเข้ าชื่อกันทาเป็ น
หนังสือขอให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุ ผ ลในการขอให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนใน
หนังสือดังกล่าว ในกรณี เช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัด
ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุม ผู้ถื อ หุ้นคราวอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ก ล่าว
มาแล้ วให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลาย
คนซึ่งมี ห้ ุน นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ ของ
จ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่ อ กั น ท า
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและ
เหตุผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุม ไว้ ใ ห้ ชัด เจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่น นี ้ คณะกรรมการ
ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึ่ง

บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562
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เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้น
ตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบ
ห้ าวันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ในกรณี เช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุมโดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ดจากการจัดให้ มี การ
ประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การ
ประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 31
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 ้
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31ตามรายละเอียดที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
4,776,085,386 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9994
ไม่เห็นด้ วย
360 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
งดออกเสียง
27,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0005
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
4,776,113,146 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 7 เสร็ จสิ ้นแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 7 รายเป็ น
จานวน 34,004,944 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวนทังสิ
้ ้น 368 ราย และรวมเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
4,776,113,146 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 8
เพิ่มขึ ้น

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์ ) จานวน 15 ข้ อ จากเดิม 44 ข้ อ เป็ น 59 ข้ อ
ประธานฯ แจ้ งว่าเนื่องจากบริ ษัทฯมีความประสงค์จะขยายการดาเนินงานเพิ่มเติมอีกหลากหลายรูปแบบ
แต่ตามหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ในข้ อ 3 วัตถุประสงค์ ยังไม่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษั ท จึงเห็น ชอบให้ เพิ่ ม เติม วัตถุป ระสงค์ของบริ ษั ท อี กจ านวน 15 ข้ อ เพื่ อ
สามารถขยายการดาเนินงานได้ อีกหลากหลายรูปแบบ นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบให้
แก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ ส นธิ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 3 วัต ถุป ระสงค์ของบริ ษั ท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม เติม
วัตถุประสงค์จานวน 15 ข้ อดังกล่าวด้ วย
ดังรายละเอียด ดังนี ้
ข้ อ 45 ประกอบกิจการให้ บริการทุกประเภท เกี่ยวกับสารสนเทศ (IT) ระบบอี-คอมเมิช
(E-commerce) รวมถึงการจัดทาเว็บไซด์และการจัดทาฐานข้ อมูล
ข้ อ 46 ผลิต ซื ้อ ขาย นาเข้ า ส่งออก เช่า ให้ เช่า ทดสอบ ซ่อมแซม ติดตัง้ พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงาน
ราชการ และเอกชนทุกประเภท ทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ข้ อ 47 ซื ้อ ขาย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์
ของเล่น อะไหล่ ชิ ้นส่วนเครื่ องยนต์ รถยนต์ ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ท ทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ทังนี
้ ้
มิใช่ ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
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ข้ อ 48 ประกอบกิจการค้ าด้ านสินค้ าอุปโภคแบบซุปเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อ ห้ างสรรพสินค้ าเพื่อการ
จาหน่ายส่ง และ จาหน่ายปลีก
ข้ อ 49 ทาการลงทุนซื ้อที่ดินแปลงใหญ่และแบ่งแยกออกเป็ นแปลงเล็ก หรื อจัดหาโดยวิธีอื่นใด เช่า
เข้ าเป็ นเจ้ าของหรื อเข้ าครอบครองไม่วา่ ด้ วยประการใดๆ ซึง่ ที่ดนิ อาคารสงเคราะห์ อาคารชุด บ้ าน
โรงเรื อน หรื อสิ่งปลูกสร้ างอื่นใด และประกอบธุรกิจประเภท ซื ้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้ เช่า เช่าซื ้อ ให้ เช่า
ซื ้อที่ดนิ อาคาร อาคารสงเคราะห์ อาคารชุด บ้ าน โรงเรื อน หรื อสิ่งปลูกสร้ างเช่นว่านี ้ เป็ นการค้ าปกติ ไม่วา่
เพื่ออยู่อาศัย เพื่อการค้ า หรื อเพื่อการอื่นใด (ยกเว้ นกิจการที่เป็ นกิจการเครดิตฟองซิเอร์ )
ข้ อ 50 ประกอบกิจการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง ให้ เช่าซื ้อ ซึง่ อาคาร สานักงาน สถานที่ภายในอาคาร
สานักงาน เพื่อใช้ เป็ นสานักงานหรื อสถานการค้ า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่ องใช้ สานักงานต่างๆ
ข้ อ 51 ซื ้อ ขอรับ จดทะเบียนรับโอน ทาสัญญาหรื อนิตกิ รรมใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิตา่ งๆ เกี่ยวกับ
ที่ดนิ สิ่งปลูกสร้ าง ภาระจายอม สิทธิ และเอกสิทธิตา่ งๆ สิทธิบตั รโรงงาน เครื่ องจักร แร่ โรงถลุงแร่
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการเกษตรกรรม เครื่ องทุนแรง การนิมิต ลิขสิทธิ์ แบบแผน เครื่ องหมายการค้ า
ใบอนุญาต สัมปทาน หรื อสิ่งที่คล้ ายคลึงกัน ซึง่ น่าจะเป็ นประโยชน์หรื อเป็ นคุณแก่บริ ษัท และใช้ และทาให้
เกิดผล หรื อทาการผลิต โดยอาศัยสิทธิและอานาจจากสิ่งเหล่านี ้ หรื อให้ เช่า ให้ อนุญาต หรื ออนุญาตให้ ใช้
สิทธิชว่ ง หรื อ ให้ เอกสิทธิเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี ้
ข้ อ 52 ประกอบกิจการห้ างสรรพสินค้ า รวมทังให้
้ บริ การ รับจัดสถานที่ให้ เช่า ให้ บริการความเย็น
แสงสว่าง การดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในสถานดังกล่าว
ข้ อ 53 ประกอบกิจการให้ เช่าทรัพย์สิน รวมทังให้
้ ใช้ ประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สิน ตลอดจนดอกผล
ของทรัพย์สิน
ข้ อ 54 ประกอบกิจการรับจ้ างทาของตามวัตถุประสงค์ให้ แก่บคุ คล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล ส่วน
ราชการและองค์กรของรัฐทังภายในประเทศและภายนอกประเทศ
้
ข้ อ 55 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็ นที่ปรึกษาในการออกแบบ รับออกแบบ และให้ คาแนะนา
เกี่ยวกับการตกแต่ง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกั อาศัย สถานที่ทาการ
ข้ อ 56 ประกอบกิจการค้ าที่ดิน ทาการจัดสรรที่ดิน/ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และ/หรื อบ้ าน การ
จัดหาที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง หรื อทาการก่อสร้ างสิ่งก่อสร้ างอย่างอื่นบนที่ดนิ นัน้ เพื่อจาหน่าย ให้ เช่า ให้ เช่า
ซื ้อ เพื่อเป็ นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทาการพาณิชย์ สถานที่ทาการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม
ข้ อ 57 โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็ นสาธารณูปโภค และบริ การสาธารณต่างๆ ในโครงการ
จัดสรรที่ดนิ ให้ แก่ นิตบิ คุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดนิ พ.ศ.2543
ข้ อ 58 ประกอบธุรกิจขายสินค้ าหรื อบริ การ หรื อประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้
วัตถุประสงค์ของบริษัท หรื อ การประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเตอร์ เน็ต ระบบอื่นใด หรื อ โดยใช้
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เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ รวมถึงสร้ างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรื อ เว็บไซต์เกี่ยวกับการ
ให้ บริการด้ านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ต ให้ บริการค้ นคว้ าข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เก็บ
ค่าบริ การ ค่าโฆษณา (เมื่อได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง)
ข้ อ 59 ประกอบกิจการค้ นคว้ า วิจยั พัฒนา สารวจ ออกแบบ หรื อให้ การสนับสนุน ซึง่ วิทยาการ
นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเกี่ยวกับผลิตภัณพ์หรื อสินค้ า กรรมวิธีหรื อกระบวนการต่างๆที่
เกี่ยวกับ หรื อ ต่อเนื่องกับ หรื อ สนับสนุนกิจการของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในเชิงอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม เกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการของบริษัท
ทังนี
้ ้ ในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิดงั กล่าว ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติว่า “ภายใต้ บงั คับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิอ อกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี ้ให้ ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถาม
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) จานวน 15 ข้ อ จากเดิม 44 ข้ อ เป็ น
59 ข้ อ ตามที่กล่าวข้ างต้ น
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 ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้ น
ซึ่ง มาประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน อนุมัติ ก ารเพิ่ ม เติม วัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) จานวน 15 ข้ อ จากเดิม 44 ข้ อ เป็ น
59 ข้ อตามรายละเอียดที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 19 เมษายน 2562

หน้ าที่ 22 ของ 24

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4,776,100,786
360
12,000
0
4,776,113,146

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.9997
0.0001
0.0002
0.0000
100.0000

วาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ ว่าได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอหรื อ
สอบถามเรื่ องอื่น ๆ ได้
และมีผ้ สู อบถาม โดยมีคาถามและคาตอบ ดังนี ้
นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุ ธิ์
ผู้รับมอบฉันทะ

ประธานฯ

คุณคัทลียา แสงศาสตรา

นาย นิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ
ผู้ถือหุ้น

มี 2 คาถาม 1.ตลาดส่งออก ลาว กัมพูชา พม่า Market Share
ของเราเป็ นอันดับ 1 หรื อ Top 3 หรื อไม่ เรื่ องที่ 2.เรื่ องแปลง
สิทธิ Warrant ว่าถ้ าแปลงสิทธิในรอบนี ้จะได้ รับปันผลเลย
หรื อไม่
ไม่นา่ จะถึง Top 3 เพราะสินค้ าจาก จีน อินเดีย มีมากกว่า
การแปลงสิทธิ Warrant ในรอบนี ้จะพยายามให้ ได้ รับปั นผล
ไตรมาสที่ 1
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขเรื่ องเวลา กระทรวงพาณิชย์ และตลาด
หลักทรัพย์ด้วยว่าหากดาเนินการแล้ ว จะทารายการให้ เราทันวัน
ปิ ด XD หรื อไม่
Warehouse ของ DCC ปัจจุบนั มีกี่แห่ง และมีเป้าหมายไว้ กี่แห่ง
และมีโครงการที่มีลกั ษณะ แฟรนไชส์หรื อไม่
ปัจจุบนั มี 201 แห่ง มีโครงการเปิ ดใหม่ในปี นี ้ประมาณ
10 แห่ง และไม่มีโครงการทาแฟรนไชส์
ประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ เตือนเรื่ องซื ้อที่ดนิ RCI ว่ามี
ผลกระทบกับทาง DCC หรื อไม่
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ประธานฯ

นายนิรันดร์ พงษ์กล่า ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ
นายศักดา ตังศั
้ กดิส์ ถิตย์ ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ
นาย ศักดา ตังศั
้ กดิส์ ถิตย์ ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ

ไม่มีผลกระทบ ที่ดนิ ที่จะซื ้ออยูห่ ลังโรงงานDCC
และเป็ นที่ดินของบริษัท RABT ซึง่ เป็ นของบริ ษัทย่อย RCI
ซึง่ ทาง DCC จะซื ้อได้ หรื อไม่ได้ นนั ้ ไม่มีผลกระทบกับบริษัท
ขายเครื่ องจักร เพื่อนาเงินไปซื ้อที่ดนิ หรื อไม่
สุทธิแล้ วยอดเงินจะหักลบกัน ต่างฝ่ ายต่างได้ ผลประโยชน์
ร่วมกัน
ยอดขายปี ที่แล้ วเป็ นส่วนที่มาจาก RCI ประมาณเท่าไหร่
จาก RCI ประมาณ 700 กว่าล้ านบาท
ปี นี ้ยอดขาย RCI จะเพิ่มหรื อไม่
เพิ่มขึ ้น เพราะมีการเพิ่มกาลังการผลิต

หลังจากนัน้ เมื่อไม่มีข้อซักถาม หรื อข้ อคิดเห็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้นอีกแล้ ว ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทังที
้ มงานผู้สอบบัญชี ที่มาร่วมประชุม ซึง่ บริษัทฯ จะได้ จดั ส่งสาเนารายงาน
การประชุมไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยเร็ วต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
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