
หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม เสนอชือบุคคลเป็นกรรมการ และสง่คาํถาม
ลว่งหน้า 

สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจาํปี 2561 

วตัถปุระสงค์ 

 บรษิทั ด ูเดย ดรมี จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของสทิธขิองผู้
ถือหุน้ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี จึงเปิดโอกาสและอาํนวยความสะดวกใหผู้้
ถือหุน้มีสทิธเิสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือ เสนอชือบุคคลทีมี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพือพจิารณาเขา้รบัการคดัเลือกตงัเป็นกรรมการบรษิทั รวมทงั
เสนอคําถามมาได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ตาม
หลกัเกณฑ์ทบีรษิทักาํหนด ดงันี 

หลกัเกณฑ์ทวัไป 

1. คุณสมบตัขิองผูเ้สนอ 

 ผูถ้ือหุน้ทีจะเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 
2561 และ/หรือ เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพือพิจารณาเข้ารบัการ
คดัเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั ตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายทีมีหุน้นบั
รวมกนัแลว้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้ทมีีสทิธอิอกเสียงทงัหมดของบรษิทั ซงึคดิ
เป็นจาํนวน 15,800,000 หุน้ 

2. แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 2.1 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่

 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  : สําเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือ
เดนิทาง หรือใบตา่งด้าว (สาํหรบัผูถ้ือหุ้นชาวตา่งชาติ) หรือสําเนาบตัรข้าราชการ 
หรือสําเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือสําเนาใบอนุญาตขบัขี ทียงัไม่หมดอายุ
พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิตบิุคคล : สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลฉบบัลา่สุด พรอ้ม
ทงัสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ทียงัไม่
หมดอายขุองกรรมการผูม้ีอาํนาจทีลงชือในแบบฟอร์มขอเสนอ พรอ้มรบัรองสาํเนา
ถูกตอ้ง 

 2.2 หลกัฐานการถือหุ้น  ได้แก่ สําเนาหนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ 
หรือหลกัฐานจากบริษัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รบัฝากทรพัย์สิน หรือสําเนาใบหุ้นทีลงนาม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 2.3 แบบฟอร์ม ไดแ้ก ่

 แบบ ก. แบบเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระ และ/หรอื 



 แบบ ข. แบบเสนอชือบุคคลเพอืเขา้รบัเลอืกตงัเป็นกรรมการ และ/หรือ 

 แบบ ค. แบบฟอร์มสง่คาํถาม และ/หรือ 

 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที เว็ปไซต์ของบริษัท 
(www.dodaydream.com) 

 ในกรณีทกีารเสนอทาํโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั ใหผู้ถ้ือหุน้รายแรกกรอก
ขอ้มูลในแบบฟอร์มทีเกยีวขอ้งใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน สว่นผูถ้อืหุน้
รายท ี2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะสว่นที 1 ของแบบฟอร์มและลงชือไว้เป็น
หลกัฐานทุกราย จากนนัรวบรวมแบบฟอร์ม หลกัฐานแสดงตน และหลกัฐานการถือ
หุน้ รวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั 

 กรณีเสนอชือบุคคลเพือเข้ารบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ ผู้เสนอจะต้องให้
ขอ้มูลเพมิเตมิดงัตอ่ไปนี 

 1) เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตั ิไดแ้ก ่ขอ้มูลสว่นตวั ประวตัิ
การศกึษา ประวตักิารทาํงาน และประวตักิารฝึกอบรมของผูท้ีไดร้บัการเสนอชือ 

 2) หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากบคุคลดงักลา่ว 

 3) คํารบัรองของผู้ได้รบัการเสนอชือว่าตนไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย และมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกยีวขอ้ง 

 4) รายละเอียดเกียวกบัผู้ได้รบัการเสนอชือทีมีประโยชน์ต่อการพิจารณา
ตดัสนิใจ เช่น ข้อเท็จจรงิ เหตุผล ประเด็นพิจารณา และขอ้มูลอืนทีผู้ถือหุน้เห็นว่า
จาํเป็นและสมควรตอ้งชีแจงเพมิเตมิ 

3. ชอ่งทางรบัเรือง 

 ผู้ถือหุ้นกรอกและลงนามในแบบฟอร์ม (แบบ ก. แบบเสนอเรืองเพือบรรจุ
เป็นวาระการประชุม หรือแบบ ข. แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารบัเลือกตงัเป็น
กรรมการ หรือแบบ ค. แบบฟอร์มส่งคาํถาม) พรอ้มเอกสารประกอบให้ครบถว้น 
แลว้สง่มายงัชอ่งทาง ดงันี 

 3.1 สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีอยูด่า้นลา่งนี 

      สํานกัเลขานุการบริษัท บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากดั (มหาชน) เลขที 32 
ถนนเคหะรม่เกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรงุเทพมหานคร 10240  

 3.2 สง่ทางเว็ปไซต์ของบรษิทัฯ : www.dodaydream.com 

 3.3 สง่ทางอีเมล : comsec@dodaydream.com 

4. ชว่งเวลาทีเปิดรบัเรือง 



 บริษัทฯ เปิดรบัการเสนอวาระ เสนอชือกรรมการ และส่งคําถามล่วงหน้า 
สาํหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ระหว่างวนัที 27 มีนาคม 2561 
ถึงวนัที 2 เมษายน 2561 (ในกรณีทีส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน นบัวนัที
ลงทะเบียนสง่เป็นวนัสง่) ทงันี เพอืใหบ้รษิทัฯ มีเวลาดาํเนินการตอ่ไป 

 

5. กระบวนการและหลกัเกณฑ์การพจิารณา 

 5.1 การกลนักรองเบืองต้น : เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลนักรองความ
ครบถ้วนของข้อมูลในเบืองต้นสําหรบัเรืองซึงผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชือ
กรรมการ กอ่นส่งให้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้่วมกนัพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ด้านล่างนี โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณากรณีผู้ถือหุ้นุที
เสนอมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทวัไป หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่
ครบถว้น ไมเ่พยีงพอ หรอืไมไ่ดเ้สนอมาภายในเวลาทีกาํหนด 

 5.2 การพิจารณากรณีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น : เป็นไปตาม
มาตรา 89/28 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดทรพัย์ ซงึบญัญตัไิวด้งันี 

 “มาตรา 89/28 ผู้ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละหา้ของจาํนวนสิทธอิอกเสียงทงัหมดของบรษิทั จะ
ทาํหนงัสือเสนอเรอืงทีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ซึง
ตอ้งระบุว่าเป็นเรืองทจีะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตัหิรือเพือพิจารณา แลว้แตก่รณี 
พร้อมทงัรายละเอียดของเรืองทีเสนอสําหรบัการประชุมสามญัประจําปี หรือการ
ประชุมวสิามญัก็ได้ โดยต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด 

 ให้คณะกรรมการบรรจุเรืองทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึงเป็นวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้นทีจะจดัให้มีขึน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี คณะกรรมการจะ
ปฏเิสธการบรรจเุรืองดงักลา่วเสนอเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ก็ได ้

 (1) เป็นเรอืงทไีมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไวใ้นวรรคหนึง 

(2) เป็นเรืองทีเกียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที
กลา่วอา้งโดยผูถ้ือหุน้ มไิดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสยัเกียวกบัความไม่ปกตขิองเรือง
ดงักลา่ว 

 (3) เป็นเรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามที
ประสงค ์

(4) เป็นเรืองทีผูถ้ือหุ้นไดเ้คยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแล้วใน
รอบสิบสองเดือนทีผ่านมา และเรืองดงักล่าวได้รบัมติสนบัสนุนด้วยคะแนนเสียง
น้อยกวา่รอ้ยละสบิของจํานวนสทิธอิอกเสียงทงัหมดของบรษิทัเวน้แตข่อ้เท็จจริงใน
การนําเสนอครงัใหมจ่ะได้เปลียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เท็จจรงิในขณะที
นําเสนอตอ่ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ในครงักอ่น 



 (5) กรณีอนืใดตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 ในกรณีทีคณะกรรมการปฏเิสธการบรรจุเรืองทีเสนอโดยผูถ้ือหุน้ตามวรรค
หนึงเป็นวาระในการประชุมผูถ้ือหุน้ครงัใด ให้แจง้กรณีดงักลา่วเป็นเรืองเพอืทราบ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครงันนัโดยต้องระบุเหตุผลในการปฏเิสธ การบรรจุเรือง
ดงักลา่วไวด้ว้ย 

 ในกรณีทผีูถ้ือหุน้ในการประชุมตามวรรคสามมีมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง เห็นชอบให้มี
การบรรจุเรืองทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึงเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้
คณะกรรมการบรรจเุรืองดงักลา่วเป็นวาระในการประชุมผูถ้ือหุน้ทีบรษิทัจะจดัใหม้ี
ขนึในครงัถดัไป” 

 5.3 การพจิารณาโดยบรษิทัฯ กรณีเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็น
กรรมการบริษทั : เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดียวกบัการคดัเลือกคุณสมบตักิรรมการ
อสิระของบรษิทั ดงัตอ่ไปนี 

 (1) เป็นบุคคลทีมีความรูค้วามสามารถ มีความซือสตัย์สุจริต มีจรยิธรรมใน
การดําเนินธุรกจิ มีเวลาเพียงพอทีจะอุทศิความรู ้ความสามารถปฏบิตัหิน้าทีให้กบั
บรษิทัฯ 

 (2) มีคุณสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชน
จาํกดัและตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง รวมทงัตอ้งไมมี่ลกัษณะทีแสดงถงึการขาดความ
เหมาะสมทีจะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการทีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 
ตามทีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยกาํหนด 

 (3) สามารถดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบียนอืนได ้โดยเมือ
รวมกบับริษัทฯ แล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัท แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิ
หน้าทีกรรมการบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

 (4) หากเป็นบุคคลทีทาํธุรกรรมกบับรษิทัฯ หรือบรษิทัยอ่ย ตอ้งเป็นธุรกรรม
ซงึเป็นปกตทิางการคา้ทวัไปของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และเป็นไปตามขอ้กาํหนด
ทเีกยีวขอ้ง 

 (5) มีคุณสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามทีคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยกําหนด และ
ตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนัและไม่เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยให้
ความเห็นอยา่งเป็นอสิระได ้



 (6) เป็นไปตามโครงสรา้งทีคณะกรรมการกําหนดเรืองคุณสมบตัิทีมีความ
หลากหลาย ทงัด้านเพศ ด้านวิชาชีพ ด้านความเชียวชาญและประสบการณ์ทีเป็น
ประโยชน์ตอ่บรษิทัฯ (Board Skill Matrix)  

6. ผลการพจิารณา 

 วาระหรือชือกรรมการทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะ
ไดร้บัการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2561 โดยจะปรากฏ
อยู่ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ส่วนเรืองทีไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้ือหุ้นทราบในทีประชุมครงั
นี 

7. การลงมติโดยผู้ถือหุ้นในทีประชุมผู้ถือหุ้นให้บรรจุเรื องเป็นวาระการประชุม
เพิมเตมิ 

 7.1 ในกรณีทีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรืองทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็น
วาระในการประชุม ตามข้อ 5.2 ขา้งตน้ แตผู่ถ้ือหุ้นในการประชุมมตดิว้ยคะแนน
เสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียง
เห็นชอบให้บรรจุเรืองดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะ
บรรจุเรอืงดงักลา่วเป็นวาระในการประชุมผูถ้ือหุน้ทบีรษิทัฯ จะจดัขนึในครงัถดัไป 

 (อ้างอิง : มาตรา 89/28 วรรคสี แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด
ทรพัย์) 

 7.2 ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาวาระตามหนงัสือเชิญประชุมครบแล้ว ผู้ถือ
หุน้ทีมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่หนึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด 
ลงมติเห็นชอบให้มีการบรรจุเรืองอืนทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นดงักล่าวเป็นวาระการ
ประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรืองอืนนอกจากทีกาํหนดไว้ดงักล่าว
เป็นวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้ในครงันีอกีก็ได ้

 (อา้งองิ : มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั) 

 

 


