
 

 
 

 
 

   

 
ที่ DCC  127 / 2561       วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 
 
 
เรือ่ง  ขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหนา้และ 
        เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
           บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
เก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทฯจึงขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
และช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯลว่งหนา้   ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ
ก าหนดและเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท http://www.dynastyceramic.com  ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 
        
    จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
       
    
      ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                    
 

 (นางสาว คทัลยีา แสงศาสตรา) 
         กรรมการและเลขานกุารบรษัิทฯ 
 
 
 
ส านกัเลขานกุารบรษัิทฯ 
โทร.0 2276-9275 ตอ่ 403 
โทรสาร 0 2276-9913 
 

 

http://www.dynastyceramic.com/


บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชือ่บุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562   

ขอ้ 1. วตัถปุระสงค ์
ขอ้ 2. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 
ขอ้ 3. การเสนอเรือ่งเพื่อบรรจวุาระการประชมุ 
ขอ้ 4. การเสนอช่ือกรรมการ 
ขอ้ 5. หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

 
ข้อ 1.   วัตถุประสงค ์

บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็น
การสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ ก่อนการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีบรษัิทฯ จึงเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้เสนอเรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอช่ือบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย รวมทัง้ช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถปฏิบตัิ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ที่ดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม    
 
ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชมุ หรอืเสนอช่ือกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรอืหลายรายรวมกนัก็ได  ้
2.2 มีสดัสว่นการถือหุน้ขัน้ต ่าไมน่อ้ยกวา่ 100,000 หุน้ 
2.3 ตอ้งถือหุน้บริษัทฯ ในสดัส่วนที่ก าหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องนบัจากวนัที่ถือหุน้จนถึงวนัที่เสนอเรื่องเพื่อ

บรรจใุนวาระการประชมุหรอืเสนอช่ือกรรมการ เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี   
 
ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวาระการประชุม 

ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2  ของหลกัเกณฑน์ี ้สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็น
วาระการประชมุ โดยกรอกแบบเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุใหญ่สามญั  ผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบที่ 1) 
พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ 

4.1 ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ของหลกัเกณฑน์ี ้สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อ  เขา้
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการได ้โดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  (แบบที่ 2) พรอ้มกับแนบ
หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือและเอกสารประกอบการพิจารณาดา้น คณุสมบตัิ 
ไดแ้ก่ การศึกษาและประวตัิการท างานของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็น
ประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ 



4.2 บคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
4.2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัดกฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 
4.2.2 มีความรูค้วามสามารถเก่ียวกบัดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมาย การบรหิารธุรกิจ  
4.2.3 ไมม่ีผลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษัิทฯ เช่น 
- ประกอบกิจการ หรือเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรือเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากดัความรบัผิด

ในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทฯ    

- ไม่เป็นคู่สญัญา หรือมีส่วนไดเ้สียในท านองเดียวกันกับบริษัทฯ  หรือเป็นหุน้ส่วนในหา้ง
หุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีลกัษณะดังกล่าวขา้งตน้หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และ/หรอืที่กฎหมายบญัญตัิไว ้

- มีเวลาใหก้บับรษัิทฯ ทัง้ในเวลาและนอกเวลาการประชมุ รวมทัง้การปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 
 
ข้อ 5. หลักเกณฑก์ารพิจารณา 

ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ  เขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 2.2 และ 2.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรอง
จากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะ
เป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ  

ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ    โปรดสง่เอกสารตา่งๆดงักลา่วขา้งตน้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้ตามที่อยูด่งันี ้

 
ส านักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) 

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย 
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอก่อนน าเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ และบรษัิทฯจะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ภายในเดือน มกราคม 2562   โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการ

ประชมุในค าบอกกลา่วเรยีกประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตอ่ไป 

 



แบบที่ 1 

แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผูถื้อหุน้ ของบรษัิท ไดนาสตี ้

เซรามิคจ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................ ..หุน้ อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... ถนน ................................ 
ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั ........................................... 
หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ................................ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น /ท่ีท างาน .................................................  
E-mail (ถา้มี)  .................................................................................... 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
เรือ่ง............................................................................................................................................ 
โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา  และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้) 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน .................... แผน่ 

  
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความในแบบเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

นี ้และหลกัฐานการถือหุน้ รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็น หลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไว้
เป็นส าคญั ดงันี ้

 
    ลงช่ือ......................................................... ผูถื้อหุน้ 

(.......................................................) 
วนัท่ี ................................................. 

หมายเหตุ    
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ  หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบคุคล (อายไุมเ่กิน 3 เดือน) และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบเสนอวาระการประชมุฉบบันี ้พรอ้มทัง้
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.  แบบเสนอวาระการประชุมจะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ และเสนอที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชมุมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบเสนอวาระการ
ประชมุ 1 แบบ ตอ่ 1 วาระ  

4. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลักฐาน  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พรอ้มทั้ง
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. บรษัิทฯ จะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ที่ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้หรอืมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น 

 



แบบที่ 2 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน)  

ประจ าปี 2562 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ไดนาสตี ้
เซรามิค จ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................... หุน้ อยูบ่า้นเลขท่ี ......................   
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง ..................... ............ อ าเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด .............................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ...................... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ท  างาน 
..................................         E-mail (ถา้มี)   ..................................................................................... 

 
(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................ 

อายุ .......... ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ ์ ขอ้ 4. และมี
หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ 
การศึกษาและประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได ้       ลงช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน 
..................... แผน่ 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้ความในแบบเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ นี ้หลกัฐานการถือหุน้   หลกัฐานการใหค้วาม

ยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมด ถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี  ้
 

    ลงช่ือ......................................................... ผูถื้อหุน้ 

(.......................................................) 

วนัท่ี ................................................. 

 

(3 )ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็น

กรรมการตาม (2) ยินยอมและรบัรองว่ามีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4. รวมทัง้

ยอมรบัการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี  ้

                    ลงช่ือ...................................................... บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

                                                  (.....................................................) 

                                                  วนัท่ี ............................................... 

 



หมายเหตุ    
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล (อายไุม่
เกิน 3 เดือน) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)          ของกรรมการผูม้ี
อ  านาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. แบบเสนอช่ือกรรมการจะตอ้งสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให ้    คณะกรรมการ
บรษัิทฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการมากกวา่  1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้ง
จดัท าแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชดุ ตอ่กรรมการ 1 คนและด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 4 

4. กรณีผูถื้อหุน้มีการแก้ไขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐาน  การเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมี
คณุสมบตัิไมค่รบถว้น  

6. บคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
6.1 มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 
6.2 มีความรูค้วามสามารถเก่ียวกบัดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมายการบรหิารธุรกิจ 
6.3 ไมม่ีผลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษัิทฯ ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4 
6.4 มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 


