รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ท่ ี 23 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.
นายวิบูลย์ วัชรสุรังค์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ทา
หน้ าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และกล่าวต้ อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่วมประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. โดยบริ ษัทฯ กาหนดให้ วนั ที่ 7
มีนาคม 2561 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2561
ก่อนเริ่มการประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ แนะนากรรมการรวมถึงผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย ซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 ดังนี ้
รายนามคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อกรรมการ
นายวิบลู ย์ วัชรสุรังค์
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
นายสัญชัย เจนจรัตน์
นางภวัญญา กฤตชาติ
นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์
นายมนต์รัก แสงศาสตรา
นายมารุต แสงศาสตรา
นายจารุวตั ร ไตรถวิล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการผลิต
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริ ษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
1.
คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชี
2.
คุณชญานิศา ทองงาม
ผู้ชว่ ยผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด มาร่วมประชุมชี ้แจงในครัง้ นี ้จานวน 3 ท่าน
ได้ แก่
1.
คุณเอกจักร บัวหภักดี
2.
คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ
3.
คุณเพชรพิมล หอพัตราภรณ์
ที่ปรึ กษากฎหมาย จาก บริ ษัท นักกฎหมายกรุ งเทพ จากัด มาร่ วมประชุมชี ้แจงในครัง้ นี ้จานวน 3 ท่าน
ได้ แก่
1.
คุณบัญชา เดชอุดม
2.
คุณเบญจรัตน์ สุนทรกาจรพานิช
3.
คุณมนัญญา ฐิ ตนิ นั ทวรรณ
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผ้ ถู ือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ให้ เข้ าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การ
ประชุมจานวน 1 ท่าน ได้ แก่ คุณสุนิสา โสมาภา
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณคัทลียา แสงศาสตรา เลขานุการบริ ษัทฯ ชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุม
และขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ
คุณคัทลียา แสงศาสตรา กล่าวชี ้แจงกฎระเบียบในการประชุมและขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู้ถือ
หุ้น ดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม ด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่วม
ประชุม

2.

การประชุม จะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะ
นาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในแต่ละหัวข้ อก่อนแล้ ว
จึงจะให้ มี การลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการ
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ซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ ้นและขอให้ ท่านแจ้ งชื่อและนามสกุล และ
แสดงตนว่าท่านมาประชุมด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ ที่ประชุมทราบด้ วย
ทุกครัง้
3.

ภายหลังที่ท่านได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่
ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กับเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท ทัง้ นี ้ เพื่ อความสะดวกและ
รวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และตามด้ วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือ
หุ้น ท่ า นใดที่ ไ ม่ เห็ น ด้ ว ยหรื อ งดออกเสี ย งขอให้ ย กมื อ ขึน้ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ จัด เก็ บ
ตามลาดับ กรณีบตั รเสียจะไม่อยู่ใน 3 หัวข้ อ เช่น ฉีก ขีด ฆ่า หากไม่มีลายเซ็นต์กากับ
ให้ ถือว่าเป็ นบัตรเสีย

4.

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือ หุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้ เช่น ท่านถื อหุ้นที่เป็ น
กรรมการจะไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตังตั
้ วเองในวาระนันๆ
้

5.

ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัท ได้ แก่
1.

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และวาระที่ 10 ซึ่งบริ ษัทจะ
คานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออก
เสียงที่ออก เสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง

2.

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่ วาระที่ 8
และวาระที่ 9 ซึ่งบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสี ยงโดยนับเสี ยงของผู้ถือหุ้น
ทังหมดที
้
่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง

3.

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 30 ได้ แก่ วาระที่
6 ซึง่ บริษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มา
ประชุมที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
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ในกรณี ที่ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ น
อย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมัติเป็ นเอกฉันท์ ทัง้ นี ้ เพื่อมิให้ เป็ น
การเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระถัดไป
6.

เพื่อให้ การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้ องกันตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งคืนให้ เจ้ าหน้ าที่ หลังเลิกประชุม ฯ
แล้ วกรณี ผ้ ูถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้ กับเจ้ าหน้ าที่
ด้ วยเช่นกัน

คุณคัทลียา แสงศาสตรา ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและ
การลงคะแนนเสียงหรื อไม่ หากไม่มีผ้ ใู ดสงสัยหรื อซักถาม จึงขอให้ ประธานฯดาเนินการเริ่มการประชุม
ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวแจ้ งจานวนผู้เข้ าประชุมในขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม ด้ วยตนเอง
44 รายจานวนหุ้น 168,309,025 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะ 44 ราย จานวนหุ้น 102,150,610 หุ้น รวม 88
รายนับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 270,459,635 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 58.4614 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริษัท หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วของบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 462,629,524 หุ้น เกิน หนึ่งในสามถือว่าครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
ก่อนเริ่มเข้ าวาระการประชุมประธานกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้ดาเนิ นการประชุม ในแต่ละวาระและตอบข้ อซัก ถามของผู้เข้ าร่ วมการ
ประชุม
คุณรุ่ งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริ หาร รายงานสภาพของบริ ษัทฯ จากที่ทางทีมผู้บริ หาร
ใหม่เข้ ามาบริ หารงานได้ ครบ 1 ปี มี การเข้ าไปสารวจสินทรัพ ย์ของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์ ทาให้ ทราบว่าเกิ ดความชารุ ดและทรุ ดโทรม ในขณะที่ ต้นทุนการผลิต อยู่ในระดับที่ สูงคิดเป็ น
จานวนเงิน 146 บาทต่อตารางเมตร เมื่อเทียบกับราคาขายในตลาดไม่เกินราคา 120 บาทต่อตารางเมตร
และทางบริ ษัทฯเกิด การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทาให้ ต้องนาสินค้ าในคลังไปขายในราคาที่ ต่ากว่า
ราคาทุนซึ่งได้ รับอนุมตั ิกับทางผู้ถือหุ้นไปแล้ วเมื่อการประชุมวิสามัญ ที่ผ่านมา ผลจากการขาดทุนมาจาก
หลายสาเหตุ คือ จากการด้ อยค่าสินค้ าสาเร็ จรู ป และค่าแรงงานที่สงู โดยมีจานวน 50 กว่าล้ านบาท โดยมี
การจ่ายเงินชดเชยให้ พนักงานที่ เลิกจ้ างเนื่องจากเกินความจาเป็ นมาก ในขณะเดียวกัน RCI มี จานวน 4
เตาเผา ซึ่งสามารถใช้ ได้ จริ ง 2 เตาเผา อีก 2 เตาเผาไม่สามารถใช้ งานได้ ทางบริ ษัทฯได้ มีการกู้เงิน จาก
บมจ.โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที ่ 23 เมษายน 2561
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ธนาคารจ านวน 395 ล้ า นบาทเพื่ อ ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจัก รและซื อ้ เครื่ อ งจัก รใหม่ เพื่ อ ทดแทน
เครื่ องจักรเก่า และสร้ างอาคารจัดเก็บสินค้ าที่จะรองรับสินค้ าที่จะมีปริ มาณมากขึ ้นในอนาคต หากทาง
บริ ษัทฯได้ ป รับปรุ ง เครื่ องจักร และซื อ้ เครื่ องจักรใหม่ แล้ ว สามารถเพิ่ ม กาลังการผลิตจากเดิม 450,000
ตารางเมตร และคาดว่าสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ ปั จจุบนั สามารถลดต้ นทุนได้ จานวน 62 บาทต่อ
ตารางเมตร ปั จจัยที่ต้องเพิ่มทุนเนื่องจากนาไปปรับปรุงเครื่ องจักรและซื ้อเครื่ องจักรเพื่อเพิ่มกาลังการผลิต
หากพิจารณาแล้ วมีการกู้เงินจากธนาคารเพิ่มอาจจะดูไม่เหมาะสมหาก Debt/Equity สูงมาก จึงขออนุมัติ
ให้ มีการเพิ่มทุนในอัตรา 3:1 เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและช่วยให้ บริษัทฯสามารถดาเนินงานได้ ในระยะยาว
จึงเปิ ดให้ มีการซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ซู กั ถาม จึงเริ่มตามวาระดังนี ้
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2560 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2560
ประธานกรรมการบริหาร: เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ตามสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2560 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้ องการซักถามกรุณาแนะนาตัวก่อนการ
สอบถาม
เมื่อไม่มีผ้ ซู กั ถาม ขอให้ มีการลงมติ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรื อของดออกเสียงในการลงมติสาหรับ
วาระนี ้หรื อไม่ หากมีขอให้ ยกมือขึ ้น
หากไม่มี จึงกล่าวเป็ นมติ
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยเสียงข้ างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดังนี ้
เห็นด้ วย
294,974,785 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

294,974,785 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม
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หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานฯได้ แจ้ งจานวนหุ้น ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 10 รายเป็ นจานวน
24,515,150 หุ้น ดัง นัน้ จ านวนผู้ถื อ หุ้น ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม จึ ง มี จ านวนทัง้ สิ น้ 98 ราย และรวมเป็ นจ านวนหุ้ นทัง้ สิ น้
294,974,785 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนจึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 1
เพิ่มขึ ้น

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานกรรมการบริหาร: ตามที่ได้ กล่าวไว้ ก่อนหน้ า
และเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม
เมื่อไม่มีคาถาม เนื่องจากวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ประธานฯจึงกล่าวสรุปผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560
วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงิน
สดของ บริษัทฯ ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)

561

642

หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)

355

359

รายได้ จากการขาย (ล้ านบาท)

507

507

กาไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัท (ล้ านบาท)

(253)

(253)

กาไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้น (บาทต่อหุ้น)

(0.55)

(0.55)

ประธานกรรมการบริหาร: เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจาปี 2560 ของบริษัทฯ
ที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น แล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียด
เมื่อไม่มีผ้ ซู กั ถาม จึงขอให้ มีการลงมติ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรื อของดออกเสียงในการลงมติสาหรับ
วาระนี ้หรื อไม่ หากมีขอให้ ยกมือขึ ้น
หากไม่มี จึงกล่าวเป็ นมติ
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มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย294,974,785 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

294,974,785 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ประธานกรรมการบริหาร: บริ ษัทกาลังอยู่ช่วงปรับปรุงโครงสร้ างการบริ หารและยังมีผลขาดทุนอยู่จึงขอ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่
นายกิตติ สกุลยง ผู้ถือหุ้น :
สอบถามเรื่ องการไม่จา่ ยเงินปันผลมาเป็ นระยะเวลานาน
เท่าไรแล้ ว และในอนาคตมีการเพิ่มทุนแล้ วคาดว่าจะดีขึ ้นหรื อไม่
และการที่เราขาดทุนสะสมคิดว่ากี่ปีถึงจะล้ างขาดทุนสะสมได้
ประธานกรรมการบริหาร:
ไม่ได้ จา่ ยเงินปันผลน่าจะประมาณ 6-7 ปี ถ้ าเพิ่มทุนแล้ วกาลัง
การผลิตได้ ถ้ าจะจ่ายเงินปันผลไม่นา่ จะเกิน 3-4 ปี แต่ถ้าอย่าง
ช้ าที่สดุ ไม่เกิน 6 ปี
คุณอรพรรณ อุ่นจิตติชัย ผู้ถือหุ้น : สอบถามเรื่ องทางตลาดหลักทรัพย์ออกมาตรการเตือนผู้ถือหุ้น
เกี่ ยวกับเครื่ องหมาย C ที่ ทางบริ ษัทฯได้ รับ หรื อมี แนวโน้ ม จะ
ออกจากตลาด เนื่องจากกังวลมากว่าจะทาไม่ได้ ในปี นี ้
ประธานกรรมการบริหาร:
ไม่ถึงกับต้ องออกจากตลาด เป็ นแค่เพี ยงเตือนนักลงทุน หาก
หากบริษัทไหนที่ราคา Book ต่ากว่าราคา Par เพียงแค่เตือนว่า
ไม่ควรที่จะลงทุน และต้ องเฝ้าระวัง แต่ถ้าในปี นี ้เราสามารถทา
ได้ ดีขึ ้นก็คงพ้ นเงื่อนไขตรงนัน้ ผมเชื่อมัน่ ว่าต้ องออกมาดีอย่าง
แน่นอน ขอบคุณที่มีความมัน่ ใจกับผู้บริ หาร บมจ.ไดนาสตี ้ และ
จะทาให้ ไม่ผิดหวัง
นายกิตติ สกุลยง ผู้ถือหุ้น :
ในระยะเวลาสันๆที
้ ่ผา่ นมาสถานะดีขึ ้น ไม่ทราบว่ามีตวั เลขขึ ้น
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ประธานกรรมการบริหาร:

โชว์ได้ ไหม เนื่องจากว่าในหนังสือไม่มีย้อนหลัง 3 ปี เพราะฉะนัน้
จะไม่เห็นตัวเลขย้ อนหลัง ปี 2560 ปี 2559 และปี 2558
มีครับในกราฟที่แสดงให้ เห็น ตังแต่
้ ปี 2558 ยอดขายลดลงมา
เรื่ อยและกาไรก็ลดลงมาตลอด ปี 2560 ที่ลดลงมาก
เนื่องจากวิธีการบริหารของเรา คือ การผ่าตัดใหญ่เพื่อล้ างให้ สิ่ง
ที่ผ่านมาก่อนหน้ าออกและเริ่ มต้ นใหม่ซึ่ง จะส่งผลกระทบในปี
เดียว และหลังจากนี ้ ในปี ตอ่ ไปจะเดินหน้ าอย่างเดียว

เมื่อไม่มีผ้ ซู กั ถาม ขอเสนอให้ มีการลงมติ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรื อของดออกเสี ยงในการลง
มติสาหรับวาระนี ้หรื อไม่ หากมีขอให้ ยกมือขึ ้น
หากไม่มี จึงกล่าวเป็ นมติ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยเสียงข้ างมากอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ดังนี ้
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย294,974,785 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

294,974,785 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานกรรมการบริ หาร: เสนอให้ มีการลงมติในวาระนี ้ และชี ้แจงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นใน
การแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าวกลับเข้ าดารง ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นจะมี
คะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และจะสามารถใช้ สิทธิออกเสียงแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ในปี
นี ้มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี ้.1. นายวิบลู ย์ วัชรสุรังค์
ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย เจนจรัตน์
กรรมการผู้จดั การ
3. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที ่ 23 เมษายน 2561
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ประธานกรรมการบริหาร: สาหรับกรรมการท่านแรกนาเสนอให้ ที่ประชุมลงมติแต่งตัง้ นายวิบลู ย์ วัชร
สุรังค์ กลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรื องดออกเสียงในการลงมติสาหรับการแต่งตัง้ นายวิบลู ย์ วัชรสุรังค์ เป็ น
กรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ หรื อไม่ หากมี กรุณายกมือ จะให้ เจ้ าหน้ าที่ไปทาการเก็บบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่ได้ เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอปิ ดรับบัตรลงคะแนนสาหรับการแต่งตัง้ นาย
วิบลู ย์ วัชรสุรังค์ เป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ นายวิบลู ย์ วัชรสุรังค์ กลับเข้ าเป็ นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง่ โดยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
294,974,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

294,974,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 4 เสร็ จสิน้ แล้ ว ได้ มีผ้ ถู ื อหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้
จานวน 1 ราย เป็ นจานวน 1 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวนทังสิ
้ ้น 99 ราย และรวม
เป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 294,974,786 หุ้น และบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึง
ทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ ้น
ประธานกรรมการบริ ห าร: ขอเสนอให้ ที่ ประชุม ลงมติแต่ง ตัง้ นายสัญ ชัย เจนจรั ตน์ กลับเข้ าเป็ น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรื องดออกเสียงในการลงมติสาหรับการแต่งตัง้ นายสัญชัย เจนจรัตน์ เป็ น
กรรมการของบริ ษั ท อี ก วาระหนึ่ ง หรื อ ไม่ หากมี กรุ ณ ายกมื อ ด้ ว ยจะให้ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปท าการเก็ บ บัต ร
ลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่ได้ เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอปิ ดรับบัตร ลงคะแนนสาหรับการแต่งตัง้ นาย
สัญชัย เจนจรัตน์ เป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่

บมจ.โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที ่ 23 เมษายน 2561
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มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ นายสัญชัย เจนจรัตน์ กลับเข้ าเป็ นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง่ โดยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
294,974,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

294,974,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

ประธานกรรมการบริ หาร: ขอเสนอให้ ที่ประชุมลงมติแต่งตัง้ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรั งสี กลับเข้ าเป็ น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรื องดออกเสียงในการลงมติสาหรับการแต่งตัง้ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็ น
กรรมการของบริ ษั ท อี ก วาระหนึ่ ง หรื อ ไม่ หากมี กรุ ณ ายกมื อ ด้ ว ยจะให้ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปท าการเก็ บ บัต ร
ลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่ ได้ เก็ บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอปิ ดรับบัตรลงคะแนนส าหรับการแต่งตัง้
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กลับเข้ าเป็ นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง่ โดยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
294,974,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

294,974,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

ประธานกรรมการบริหาร: ขอเสนอให้ ที่ประชุมลงมติแต่งตัง้ นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย กลับเข้ าเป็ น
กรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรื องดออกเสียงในการลงมติสาหรับการแต่งตัง้ นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย เป็ น

บมจ.โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที ่ 23 เมษายน 2561
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กรรมการของบริ ษั ท อี ก วาระหนึ่ ง หรื อ ไม่ หากมี กรุ ณ ายกมื อ ด้ ว ย จะให้ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปท าการเก็ บ บัต ร
ลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่ได้ เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอปิ ดรับบัตรลงคะแนนสาหรับการแต่งตัง้ นาย
ไชยยศ รุ่งเจริญชัย เป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ นายไชยยศ รุ่งเจริ ญชัย กลับเข้ าเป็ นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง่ โดยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
294,974,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

294,974,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

วาระที่ 6: พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร: ขอเสนอให้ ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมของกรรมการ
บริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี ้
บาท/ครัง้ /คน
%เพิ่มขึน้
ค่ าเบีย้ ประชุม
(ลดลง)
ปี 2561
ปี 2560
1. ประธานกรรมการ
45,000
45,000
2. ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท /
40,000
40,000
เลขานุการบริษัท
3.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
25,000
25,000
โดยกาหนดให้ จา่ ยค่าเบี ้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมเท่านัน้
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่
นายกิตติ สกุลยง ผู้ถือหุ้น :
อยากทราบว่าในแต่ละปี มีการประชุมกี่ครัง้
ประธานกรรมการบริหาร:
6 ครัง้ ต่อปี เดิม ไตรมาสละครัง้ ต่อปี แต่ ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ควรมีอย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี
หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามขอเสนอให้ มีการลงมติ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรื อของดออก
เสียงในการลงมติสาหรับวาระนี ้หรื อไม่ หากมีกรุณายกมือด้ วย จะให้ เจ้ าหน้ าที่ไปทาการเก็บบัตรลงคะแนน
บมจ.โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที ่ 23 เมษายน 2561
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หากไม่มี จึงกล่าวเป็ นมติ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ โดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิคา่ ตอบแทนเบี ้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯประจาปี
2561 ดังนี ้
เห็นด้ วย
309,489,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

309,489,786 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 5 เสร็ จสิน้ แล้ ว ได้ มีผ้ ถู ื อหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้
จานวน 2 ราย เป็ นจานวน 14,515,000 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวนทังสิ
้ ้น 101
ราย และรวมเป็ น จ านวนหุ้น ทัง้ สิ น้ 309,489,786 หุ้น และบริ ษั ท ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน จึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ ้น
วาระที่ 7: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรั บปี 2561
ประธานกรรมการบริหาร: เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7305 หรื อ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 954,000 บาท
ค่ าสอบบัญชี (บาท / ปี )
เสนอปี 2561
ปี 2560
%เพิ่ม(ลด)
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
924,000
840,000
10%
บจก. โรแยล เอเซีย บริ คแอนด์ไทล์
30,000
90,000
(67%)
รวมค่ าสอบบัญชี
954,000
930,000
3%
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่
หากไม่มี ขอเสนอให้ มีการลงมติ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรื อของดออกเสียงในการลงมติสาหรับวาระ
นี ้หรื อไม่ หากมีกรุณายกมือด้ วย จะให้ เจ้ าหน้ าที่ไปทาการเก็บบัตรลงคะแนน
หากไม่มี จึงกล่าวเป็ นมติ
บมจ.โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที ่ 23 เมษายน 2561
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มติท่ ีป ระชุม : ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตัง้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต
เลขที่ 3759 หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรื อ นายจิโรจ ศิริโร
โรจน์ ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที่ 5113 แห่งบริ ษั ท กริ นทร์ ออดิท จ ากัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท
ประจาปี 2561 และ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 954,000 บาท โดยคะแนนเสียงข้ าง
มาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
323,245,486 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

323,245,486 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระที่ 6 เสร็ จสิน้ แล้ ว ได้ มีผ้ ถู ื อหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้
จานวน 4 ราย เป็ นจานวน 13,755,700 หุ้น ดังนัน้ จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมจึงมีจานวนทังสิ
้ น้ 105
ราย และรวมเป็ น จ านวนหุ้น ทัง้ สิ น้ 323,245,486 หุ้น และบริ ษั ท ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน จึงทาให้ ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ ้น
วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานกรรมการบริ หาร: สืบเนื่องจากบริ ษัทประสงค์จะเพิ่มทุนซึ่งจะกล่าวในวาระถัดไป ทังนี
้ ้ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ บริ ษัทมหาชนจากัดจะต้ องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นา
ออกจาหน่ายหรื อจาหน่ายไม่ได้ ก่อ นการเพิ่ม ทุน ยกเว้ นหุ้นของบริ ษัทที่ จัดสรรไว้ เพื่ อรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพ และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ปั จ จุบัน บริ ษั ท มี ทุน จดทะเบี ยนจ านวน 463,185,014 บาท แบ่ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
463,185,014 หุ้ น และมี ทุน จดทะเบี ย นช าระแล้ ว จ านวน 462,629,524 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ
จานวน 462,629,524 หุ้น โดยบริษัทมีห้ นุ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ นาออกจาหน่ายจานวน 555,490 หุ้น
ซึง่ หุ้นดังกล่าวเป็ นหุ้นที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
จานวน 555,490 หน่วย ซึ่งไม่ถกู ใช้ สิทธิภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยหุ้นดังกล่าวได้ รับ
การจัดสรรไว้ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ดังนัน้
บริษัทจะต้ องทาการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ นาออกจาหน่ายดังกล่าว
ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
บมจ.โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที ่ 23 เมษายน 2561
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ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาและอนุมัติก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการตัด หุ้น จด
ทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่าย จานวน 555,490 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 463,185,014 บาท
เป็ น ทุน จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 462,629,524 บาท แบ่ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ จ านวน 462,629,524 หุ้น
มูล ค่าหุ้นที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และขอเสนอให้ ที่ประชุม พิจ ารณาและอนุมัติการแก้ ไขเพิ่ม เติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัท โดยขอถือเอาข้ อความที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ
4. ของบริ ษั ทเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ ปรากฏอยู่ในวาระที่ 8 ของหนังสื อเชิ ญ
ประชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ที่จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม เพื่ อประกอบการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้น
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียนจานวน

462,629,524

บาท

แบ่งออกเป็ น

462,629,524

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

1

บาท

(สีร่ ้ อยหกสิบสองล้ านหกแสนสองหมื่น
เก้ าพันห้ าร้ อยยี่สบิ สีบ่ าท)
(สีร่ ้ อยหกสิบสองล้ านหกแสนสองหมื่น
เก้ าพันห้ าร้ อยยี่สบิ สีห่ ้ นุ )
(หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

462,629,524

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี - หุ้น

(-)

(สีร่ ้ อยหกสิบสองล้ านหกแสนสองหมื่น
เก้ าพันห้ าร้ อยยี่สบิ สีห่ ้ นุ )

ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ ว
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่
หากไม่มี ขอเสนอให้ มีการลงมติ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรื อของดออกเสียงในการลงมติสาหรับวาระ
นี ้หรื อไม่ หากมีกรุณายกมือด้ วย จะให้ เจ้ าหน้ าที่ไปทาการเก็บบัตรลงคะแนน
หากไม่มี จึงกล่าวเป็ นมติ
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ โดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน อนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท และการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้
บมจ.โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที ่ 23 เมษายน 2561
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เห็นด้ วย

323,245,486 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

323,245,486 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานกรรมการบริหาร:
แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซึง่ การเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมดังกล่าวบริ ษัทจะต้ อง
เพิ่มทุนจดทะเบียนจึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจานวน
154,209,841 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จานวน 154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 462,629,524 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เป็ นจานวน 616,839,365 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 616,839,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ทังนี
้ ้วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครัง้
นี ้ บริ ษัทจะนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนครัง้ นีไ้ ปชาระเงินกู้ยืมจากธนาคารซึ่งบริ ษัทกู้ยืมมาเพื่ อใช้ ในการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิต ปรับปรุ งโรงงาน และระบบไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงนาไปเสริ มสภาพคล่องในการ
ดาเนินธุรกิจ
ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนของบริ ษั ทอี กจ านวน
154,209,841 จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 462,629,524 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
616,839,365 บาท แบ่งเป็ นหุ้นทัง้ สิ ้นจานวน 616,839,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยการออก
หุ้นใหม่เป็ นหุ้นสามัญ จานวน 154,209,841 มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่ม เติม หนังสื อ
บริ คณห์ ส นธิ ข้อ 4. ของบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ ม ทุนจดทะเบี ยน ทัง้ นี ้ ขอถื อเอาเนื อ้ หา 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
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียนจานวน 616,839,365 บาท (หกร้ อยสิบหกล้ านแปดแสน
สามหมื่นเก้ าพันสามร้ อยหกสิบห้ าบาท)
แบ่งออกเป็ น
616,839,365 หุ้น (หกร้ อยสิบหกล้ านแปดแสนสามหมื่นเก้ าพัน
บมจ.โรแยล ซี รามิ ค อุตสาหกรรม/รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที ่ 23 เมษายน 2561
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มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1

บาท

616,839,365 หุ้น
ไม่มี

หุ้น

สามร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(หกร้ อยสิบหกล้ านแปดแสนสามหมื่นเก้ าพัน
สามร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)

(-)

มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามหรื อไม่
ประธานกรรมการบริหาร ขอให้ ทางที่ปรึกษาทางการเงิน ชี ้แจงอัตราส่วนการเพิ่มทุนและรายละเอียด
ต่างๆให้ ที่ประชุมทราบ
คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน :
อัตราส่วนการเพิ่มทุนเป็ น 3:1 ทุนประมาณ
154 ล้ านบาท ราคาเพิ่มทุน 1.50 บาทต่อหุ้น
จานวนเงินที่คาดว่าจะได้ รับจากการเพิ่มทุน
จานวน 231 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
นาเงินไปชาระส่วนของเงินกู้ยืมธนาคาร และ
ปรับปรุงเครื่ องจักร ส่วนที่เหลือสารองดาเนิน
ธุรกิจตามปกติ
คุณกอบกิจ กิตติโสภากุล ผู้ถือหุ้น:
ค่าธรรมเนียมของการเพิ่มทุน ท่านเรี ยกเก็บ
จากผู้ถือหุ้นหรื อท่านจะเรี ยกเก็บเป็ นค่าใช้ จา่ ย
ของท่านเอง
คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน:
เรี ยกเก็บจากบริษัทครับ
คุณกอบกิจ กิตติโสภากุล ผู้ถือหุ้น:
การเพิ่มทุนบางทีเขาออกมาเป็ น Bill Payment
นะครับ แล้ วทุกวันนี ้ Bill Payment ยิ่งเก็บยิ่ง
แ พ ง ขึ ้น ทั ้ ง ที่ ธ น า ค า ร เข า จ ะ เลิ ก เก็ บ
ค่าธรรมเนียมกันแล้ ว ตอนแรกเขาเก็บใบละ10
บาท ตอนหลัง เขาเก็ บ ใบละ 15 บาท ผมเลย
ส ล ะ สิ ท ธิ์ ก า ร เพิ่ ม ทุ น เพ ร า ะ ต้ อ ง เสี ย
ค่า ธรรมเนี ย ม การเพิ่ ม ทุน บริ ษั ท จะเป็ น ผู้ไ ด้
ป ระโย ช น์ จาก ก ารเพิ่ ม ทุ น เพ ราะ ดั ง นั ้น
ค่ า ธรรมเนี ยมในการเพิ่ มทุ น ควรจะเป็ น
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คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน:

คุณกอบกิจ กิตติโสภากุล ผู้ถือหุ้น:

คุณเอกจักร บัวหภักดี ที่ปรึกษาทางการเงิน :

คุณกอบกิจ กิตติโสภากุล ผู้ถือหุ้น:

ประธานกรรมการบริหาร :
คุณกิตติ สกุลยง ผู้ถือหุ้น :

ค่าใช้ จ่ายในการเพิ่มทุนของบริ ษัทไม่ควรเรี ยก
เก็ บ เป็ น Bill Payment เพ ราะ Bill Payment
บางใบจะเขี ยนว่าให้ เรี ยกเก็ บเงิ นจากผู้ช าระ
เงิ น บางใบเขี ย นว่ า ให้ ไปจ่ า ยที่ เ คาร์ เ ตอร์
ธนาคาร ไม่เรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมจึงสอบถาม
ว่าบริ ษั ทจะเป็ นผู้รับหรื อให้ ผ้ ูเพิ่ม ทุนเป็ นผู้รับ
ค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน
จริงๆต้ องเรี ยนว่ามันเป็ นค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินเอกสาร Bill Payment ที่พูดก็ถกู ครับคือ
เขายังมีเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมอยู่
สอบถามว่าใครเป็ นผู้รับค่าธรรมเนียมและใคร
เป็ น ค น ออก เงิ น ซึ่ ง บ ริ ษั ท จะเป็ น ผู้ ได้ รั บ
ผลประโยชน์ จ ากการเพิ่ ม ทุ น เพราะฉะนั น้
ค่าธรรมเนี ยมควรเป็ นต้ น ทุนทางการเงิน ของ
ทางบริษัทค่าใช้ จ่ายในการเพิ่มทุนของบริษัทไม่
ควรผลักภาระให้ กับทางพวกเรา หากผู้ถือหุ้น
บ างค น ถื อ หุ้ น ตั ว นี ้นิ ด ๆ ห น่ อ ย ๆ ถ้ าโด น
ค่าธรรมเนียมไปเขาก็ไม่เพิ่มทุน
เรี ยนว่า Bill Payment มีภาระที่ยงั ต้ องจ่ายอยู่
เพียงแต่วา่ ณ ปัจจุบนั วิธีการโอน มีวิธีการ
ชาระได้ หลายวิธี
ท่าน(FA)แค่เปิ ดบัญ ชี ออมทรั พ ย์ และทางเรา
โอนเงินเข้ า ก็ จะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ท่าน
ต้ องการความสะดวก จึงขอถามให้ เคลี ยร์ ใน
ห้ องประชุม ตรงนี ว้ ่าค่ าธรรมเนี ยมใครจะเป็ น
คนออก
ขอให้ ท่าน(FA) ไม่ส ร้ างต้ นทุนทางการเงิน ให้
เรา และให้ เลือกวิธีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ผมขอเสนอโดยไม่เสียเงิน สะดวก ไม่ต้อง
เดินทาง โดยการโอนเงินผ่านทางมือถือและส่ง
หลักฐานให้ ทาง FA
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คุณเอกจักร บัวหภักดี ที่ปรึกษาทางการเงิน :

คุณกิตติ สกุลยง ผู้ถือหุ้น :
ประธานกรรมการบริหาร:

หากท่านต้ องการดาเนินการโดย Internet
Banking หรื อ Mobile Banking ต้ องมีเอกสาร
ประกอบ และดาเนินการส่งให้ ทางเรา
ไม่มีปัญหา เพราะทุกคนต้ องรักษาสิทธิ อยูแ่ ล้ ว
สรุปให้ ทาง FA หาวิธีการที่ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม

และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มหรื อไม่
หากไม่มี ขอเสนอให้ มีการลงมติ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรื อของดออกเสียงในการลงมติสาหรับวาระนี ้
หรื อไม่ หากมีกรุณายกมือด้ วย
หากไม่มี จึงกล่าวเป็ นมติ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์โดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้
เห็นด้ วย
323,245,486 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

323,245,486 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

รวม

วาระที่ 10: พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน
ประธานกรรมการบริ หาร: สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในวาระที่ 9 ผมขอเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 154,209,841 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพื่ อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกัน ตาม
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ ป รากฏในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อหุ้ นในวัน ที่ 2
พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท (Record Date) ใน
อัตราส่วนการจองซื ้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท (ในกรณี มีเศษหุ้นให้ ปัด
ทิ ้ง) โดยมีระยะเวลาเสนอขายหุ้นระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 และวันที่ 21 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
(รวม 5 วันทาการ) และในระหว่างระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจานงจองซื ้อ
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หุ้น เพิ่ ม ทุน เกิ น จากสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รับ จัด สรร (Excess Rights) ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ได้ ในราคาเสนอขาย
เดียวกัน ทัง้ นี ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อ[ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร/กรรมการผู้จัดการ]
หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นผู้พิจารณากาหนดและ/หรื อแก้ ไข เงื่อนไขและรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) (รวมทัง้ ระยะเวลา
จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน) และมีอานาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ใช้ สิทธิ
จองซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่แสดงความจานงจะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร (Excess Rights)
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดงั กล่าว จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เพิ่มทุนเหลือจาก
การจัดสรร ในกรณี ที่มีห้ นุ เหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุก
ราย ให้ จดั สรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจานวนหุ้นที่แสดงความจานงที่ จะซื ้อเกิน
สิทธิดงั กล่าว ตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว ก่อนการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือ
หุ้น
ประธานกรรมการบริหาร: ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 154,209,841 บาทมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ ว
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามหรื อไม่
นายกอบกิจ กิตติโสภากุล ผู้ถือหุ้น:

คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน :

โอกาสขึ ้นอยู่กบั คนสละสิทธิ มากน้ อยเท่าไร ถ้ า
จองซื อ้ สิ ทธิ ลงตัวกรณี ที่ ช าระเงิน ไปมากกว่า
สิทธิก็จะได้ รับเงินคืนใช่หรื อไม่
ใช่ครับก็จะได้ รับเงินคืน เนื่องจากเราให้ โอกาส
ผู้ถือหุ้นจองส่วนเกินสิทธิ กรณีที่มีผ้ ูถือหุ้นไม่ใช้
สิ ท ธิ จ องหุ้ น เราก็ จ ะน าสิ ท ธิ ที่ เหลื อ มาแบ่ ง
สัดส่วนในการจองสิทธิให้ ผ้ ถู ื อหุ้นที่จะจองเกิน
สิทธิได้ จดั สรรใหม่ตามสัดส่วน

หากไม่มี จึงกล่าวเป็ นมติ
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน โดยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
323,245,486 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

-
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บัตรเสีย
รวม

- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
323,245,486 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100

วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มี
ประธานกรรมการบริ หาร: ขณะนี ้วาระต่าง ๆ ได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้นแล้ วไม่
ทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรื อไม่
นายกอบกิจ กิตติโสภากุล ผู้ถือหุ้น:

ประธานกรรมการบริหาร:

ผมขอเสนอเรื่ องสถานที่ เนื่องจากเสาบัง น่าจะมีกล้ องวงจรปิ ด
ตรงเสา เพื่อให้ ทา่ นปรากฎบนจอ เพื่อให้ คนที่อยูข่ ้ างหลังเสาได้
เห็นท่าน ผมมองไม่เห็นท่านใดนัง่ อยูข่ ้ างหน้ า
รับไว้ ดาเนินการให้ ครับ

ประธานกรรมการบริหาร ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณา ผมใน
นามตัวแทนของคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และขอปิ ดการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายวิบลู ย์ วัชรสุรังค์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม
(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
เลขานุการบริ ษัท
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