
 

 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ำกดั (มหำชน) 
หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท 
 

ข้อ 1 วตัถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุ้นวา่ จะไดรั้บการปฏิบติั
อย่างเท่าเทียมกนั บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี รวมทั้งเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม
เขา้เป็นกรรมการบริษทั โดยมีขั้นตอนและวธีิปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส 
 

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้โดยมีการถือหุน้ขั้นต ่า  
    รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั 
2. ถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อการพิจารณาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
    แสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น เอกสารการถือครองหลกัทรัพย ์
 

ข้อ 3 กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
3.1 ขั้นตอนในการพิจารณา 
 1. ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ซ่ึง
สามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง email address : ir@dconproduct.com 
โทรศพัท์ 02-937-3312 หรือทางโทรสาร 02-937-3328 และส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้” ต่อคณะกรรมการบริษทั  ภายหลงัได ้โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 
แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมลง 
ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 

   ส านกัเลขานุการบริษทั 
   บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
   เลขท่ี 3300/57 ตึกชา้ง อาคาร บี ชั้น 8  
   ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
   กรุงเทพฯ 10900 



 

 

 
2. เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมและกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ เพื่อน าเสนอระเบียบวาระการ 
    ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีเสนอมา เรียนคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนน าเขา้ท่ีประชุมผูถื้อ  
    หุน้โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ 
    บริษทั และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเท่านั้น 
3. เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน 
    หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจง้ผล การ       
    พิจารณาใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทาง Website ของบริษทั 
4. เร่ืองใดไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เน่ืองจากเป็นวาระท่ีเขา้ข่ายเร่ืองท่ีจะไม่ 
    บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีพร้อมทั้งช้ีแจง 
    เหตุผลผา่นทาง Website ของบริษทั 

 
3.2 เร่ืองท่ีจะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

1. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ มิไดมี้เหตุผลอนั   
    ควรท่ีจะสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
2. เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค ์
3. เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ี  
    ผา่นมาและเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวน 
    สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได ้
    เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ัง 
    ก่อน 
4. เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ 
    หน่วยงานก ากบัดูแลกิจการบริษทั 
5. เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
6. เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ ซ่ึง   
    คณะกรรมการตอ้งมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได้ 
7. เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้

 
 
 



 

 

 
ข้อ 4 กำรเสนอรำยช่ือบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท 
4.1 คุณสมบติัผูรั้บการเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการ: 
 1. ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั, กฎหมาย 

    หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
    หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 3. มีประสบการณ์ท างานในธุรกิจอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย ์หรือ 
                  ประสบการณ์ดา้นอ่ืนท่ีเหมาะสมไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 4. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ย  
                  ความซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถทุ่มเทเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5. ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั ในกรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีเป็น 
    ผูบ้ริหาร ตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัก าหนดวา่กรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหาร 
    สามารถเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 

 
4.2 หลกัฐานประกอบการพิจารณา 
 1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทั 

    ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. หลกัฐานการแสดงตน 
     กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง และทะเบียนบา้นของผู ้

เสนอ และผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ พร้อมรับรอง 
ส าเนาถูกตอ้ง 

     กรณีนิติบุคคล : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประชาชนหรือ 
หนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 3. ส าเนาวฒิุการศึกษาและประวติัของผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 4. หนงัสือยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
 
 
 



 

 

 
4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ  
    ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมแนบประวติัของผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง 
    กรรมการ และหนงัสือยนิยอมของผูรั้บการเสนอช่ือ 
 
    ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบฟอร์ม (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือก

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั) ไดท่ี้ www.dconproduct.com และสามารถน าเสนอเอกสารตน้ฉบบัต่อ   
    ประธานคณะกรรมการบริษทั ทางไปรษณียร์ะบุถึง 
 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
   บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) 
   เลขท่ี 3300/57 ตึกชา้ง อาคาร บี ชั้น 8  
   ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
   กรุงเทพฯ 10900 
 

 2. เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมและกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการโดย 
     2.1 หากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ี 
                        บริษทัระบุ หรือผูถื้อหุน้ท่ีเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะส่ง 

          หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายใน 14 วนั 
     2.2 กรณีท่ีเอกสารครบถว้นตามท่ีบริษทัก าหนด เลขานุการบริษทัจะรวบรวมเสนอต่อ 

          คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 
3. บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
    พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   
    บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล 
    ผา่นช่องทาง website ของบริษทั www.dconproduct.com 

 

  

 


