
 

 
 

 
 

   

 
ที่ DCC  372 / 2562       วนัท่ี 25 ตลุาคม 2562 
 
 
เร่ือง  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นการลว่งหน้าและ 
        เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
           บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนวา่ เพื่อให้เป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
เก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
และช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯลว่งหน้า   ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก าหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.dynastyceramic.com  ตัง้แต่วนัที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 
        
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       
    
      ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                    
 

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

 

http://www.dynastyceramic.com/


บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้

เป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563   

ข้อ 1. วตัถปุระสงค์ 
ข้อ 2. คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้น 
ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุาระการประชมุ 
ข้อ 4. การเสนอช่ือกรรมการ 
ข้อ 5. หลกัเกณฑ์การพิจารณา 

 
ข้อ 1.   วัตถุประสงค์ 

บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ค านึงถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้น และเพื่อเป็น
การสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ ก่อนการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบตัิหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ที่ดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม    
 
ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 
2.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ 100,000 หุ้น 
2.3 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัส่วนที่ก าหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องนบัจากวนัที่ถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อ

บรรจใุนวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี   
 
ข้อ 3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวาระการประชุม 

ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2  ของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็น
วาระการประชมุ โดยกรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุใหญ่สามญั  ผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบที่ 1) 
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ 

4.1 ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อ  เข้า
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  (แบบที่ 2) พร้อมกับแนบ
หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือและเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน คณุสมบตัิ 
ได้แก่ การศึกษาและประวตัิการท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ 



4.2 บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
4.2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัดกฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
4.2.2 มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัด้านการเงิน การบญัชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ  
4.2.3 ไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ เช่น 
- ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญัหรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิด

ในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ    

- ไม่เป็นคู่สญัญา หรือมีส่วนได้เสียในท านองเดียวกันกับบริษัทฯ  หรือเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีลกัษณะดังกล่าวข้างต้นหรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และ/หรือที่กฎหมายบญัญตัิไว้ 

- มีเวลาให้กบับริษัทฯ ทัง้ในเวลาและนอกเวลาการประชมุ รวมทัง้การปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
ข้อ 5. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ  เข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ใน 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนงัสือรับรอง
จากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะ
เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ  

ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ    โปรดสง่เอกสารตา่งๆดงักลา่วข้างต้นถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  
เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้ ตามที่อยูด่งันี ้

 
ส านักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั(มหาชน) 

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวนิิจฉัย 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

ภายในเดือน มกราคม 2563   โดยเร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการ

ประชมุในค าบอกกลา่วเรียกประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ตอ่ไป 

 



แบบที่ 1 

แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จ ากดั (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้น ของบริษัท ไดนาสตี ้

เซรามิคจ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................ ..หุ้น อยูบ้่านเลขท่ี ........................... ถนน ................................ 
ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั ........................................... 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ................................ หมายเลขโทรศพัท์บ้าน /ท่ีท างาน .................................................  
E-mail (ถ้ามี)  .................................................................................... 

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เร่ือง............................................................................................................................................ 
โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา  และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน .................... แผน่ 

  
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

นี ้และหลกัฐานการถือหุ้น รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็น หลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้
เป็นส าคญั ดงันี ้

 
    ลงช่ือ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 

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

หมายเหตุ    
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ  หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบคุคล (อายไุมเ่กิน 3 เดือน) และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอวาระการประชมุฉบบันี ้พร้อมทัง้
รับรองส าเนาถกูต้อง 

2.  แบบเสนอวาระการประชุมจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชมุมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าแบบเสนอวาระการ
ประชมุ 1 แบบ ตอ่ 1 วาระ  

4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐาน  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้
รับรองส าเนาถกูต้อง 

5. บริษัทฯ จะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ หรือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน 

 



แบบที่ 2 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทไดนาสตี ้เซรามิค จ ากัด (มหาชน)  

ประจ าปี 2563 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไดนาสตี ้
เซรามิค จ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................... หุ้น อยูบ้่านเลขท่ี ......................   
ถนน ....................................... ต าบล/แขวง ..................... ............ อ าเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด .............................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ...................... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน 
..................................         E-mail (ถ้ามี)   ..................................................................................... 

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

อายุ .......... ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์  ข้อ 4. และมี
หลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ 
การศึกษาและประวตัิการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้        ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน 
..................... แผน่ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความในแบบเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ นี ้หลกัฐานการถือหุ้น   หลกัฐานการให้ความ

ยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมด ถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี  ้
 

    ลงช่ือ......................................................... ผู้ ถือหุ้น 

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

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

 

(3 )ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................. บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4. รวมทัง้

ยอมรับการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี  ้

                    ลงช่ือ...................................................... บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

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

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

 



หมายเหตุ    
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (อายไุม่
เกิน 3 เดือน) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)          ของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามที่ได้ลงช่ือในแบบเสนอช่ือกรรมการฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

2. แบบเสนอช่ือกรรมการจะต้องสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้     คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการมากกวา่  1 คน ผู้ ถือหุ้นต้อง
จดัท าแบบเสนอช่ือกรรมการ 1 ชดุ ตอ่กรรมการ 1 คนและด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 4 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐาน  การเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ ถือหุ้ นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คณุสมบตัิไมค่รบถ้วน  

6. บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
6.1 มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
6.2 มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัด้านการเงิน การบญัชี กฎหมายการบริหารธุรกิจ 
6.3 ไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4 
6.4 มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทัง้ในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทัง้การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 


