หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จึง เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อย
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้า อีกทัง้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริษั ท ฯ จึ ง ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์การพิจ ารณาบรรจุวาระการประชุมผู้ถือ หุ้น ประจาปี และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าขึ น้ เพื่อเป็ นการพิจารณาและกลั่ นกรองวาระที่ เกี่ยวข้องและจะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง รวมทัง้ คัดสรรบุคคลที่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อมาดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ
สามารถปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็ นรูปธรรม
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีเ่ สนอวาระ
2.1 ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของหุน้ จดทะเบียน
ที่ชาระแล้ว และถือหุน้ ในจานวนดังกล่าวมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ทัง้ นี ้ ต้องถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
2.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือครองหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ อใช้ประกอบเป็ นหลักฐานยืนยัน ทั้ งนี ้ หากเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหลายราย
รวมกันเสนอ จะต้องแนบหลักฐานการถือครองหุน้ ของผู้ ถือหุน้ ส่วนน้อยทุกรายที่ ร่วมกันเสนอ และเป็ น Statement ณ
วันที่เดียวกันทุกราย
2.3 กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. คุณสมบัติของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
3.1 บรรลุนิติภาวะ
3.2 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฏหมายบริษัทมหาชนจากัด รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3.3 ดารงตาแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 4 บริษัท
3.4 ไม่เป็ นกรรมการในบริษัทคู่แข่งหรือธุรกิจที่ทาธุรกรรมเดียวกับบริษัทฯ
3.5 มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการ
อย่างสม่าเสมอ มีประวัติการทางานที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีงาม
3.6 มีคณ
ุ สมบัติท่ีไม่ขดั ต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณี
ที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ)

4. ขัน้ ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
4.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการของบริษัทฯ โดยใช้
“แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสาร
หมายเลข 02 917 3054 หรือส่งมายังอีเมล์เลขานุการบริษัท ComSec@dodaydream.com ก่อนส่งต้นฉบับมาภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นับจากวันทีไ่ ปรษณียป์ ระทับตราวันทีร่ ับส่ง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้
4.1.1 หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐาน
อืน่ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ”
4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทางานของบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อ
4.1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
4.2 ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ ผูถ้ ือหุน้
รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2. เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุน้ ของ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4.3 ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการมากกว่า 1
คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 4.1.2 – 4.1.4 ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้วย
4.4 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนาเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่ อพิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้น ก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดย
4.4.1 หากผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
โดยหากผู้ถื อ หุ้น ไม่ ด าเนิ น การแก้ไ ข และส่ ง ต้น ฉบับ คื น ให้ถึ ง บริษั ท ฯ ภายในวัน ที่ 16 มกราคม 2563 ทาง
เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่องดังกล่าว
4.4.2 หากบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่ อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 3. หรือผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อ
กรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่อง
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
4.4.3 กรณี ท่ี ไม่ เ ข้า ข่า ยตาม 4.4.1 หรื อ 4.4.2 เลขานุก ารบริษั ทจะรวมเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ในการประชุมประจาเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2563
4.5 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาความหมาะสมของบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
4.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่ อในวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ
บริษัท จะแจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ
บริษัท หรือในวันทาการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.dodaydream.com

5. การเสนอวาระการประชุม
เรือ่ งที่ไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม
5.1 เรือ่ งที่ขดั กับกฏหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฏ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ กากับดูแลบริษทั ฯ
หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5.2 เรือ่ งที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
5.3 เรื่อ งที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้น แต่เป็ นกรณีที่ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
5.4 เรือ่ งที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว
5.5 เรือ่ งที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
5.6 เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
5.7 เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ท่ผี ่านมา และได้รบั มติสนับสนุนด้วยเสียงที่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงในเรื่องนัน้ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
5.8 เรือ่ งที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.
6. ขัน้ ตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม
6.1 ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามข้อ 2. ต้อ งแจ้ง วาระที่ ต ้อ งการน าเสนอในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี โดยใช้
“แบบฟอร์ม การเสนอวาระ” โดยอาจแจ้ง เรื่ อ งอย่ างไม่ เป็ น ทางการทางหมายเลข 02 917 3054 หรื อ ส่ ง มายังอีเมล์
เลขานุก ารบริษั ท ComSec@dodaydream.com ก่ อ นส่ ง ต้น ฉบับ มาภายในวัน ที่ 30 ธั น วาคม 2562 นั บ จากวั น ที่
ไปรษณียป์ ระทับตราวันที่รับส่ง เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได้ พร้อมแนบ
หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่ นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ ้น หลายรายรวมกัน และมีคุณ สมบัติค รบถ้ว นตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุม ต่อ คณะกรรมการ
บริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือ
หุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ว
รวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6.3 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนาเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่ อพิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้น ก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดย
6.3.1 หากผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
โดยหากผู้ถื อ หุ้น ไม่ ด าเนิ น การแก้ไข และส่ ง ต้น ฉบับ คื น ให้ถึ ง บริษั ท ฯ ภายในวัน ที่ 16 มกราคม 2563 ทาง
เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่องดังกล่าว
6.3.2 หากเรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุ้น เพื่อ
ทราบการปิ ดเรื่องภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
6.3.3 กรณีท่ีไม่เข้าข่ายตามข้อ 6.3.1 หรือข้อ 6.3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมประจาเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2563
6.4 คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ ผถู้ ือหุน้ เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตาม
ข้อ 5 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น

6.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิด เห็น
ของคณะกรรมการ สาหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบทันทีหลังการ
ประชุมคณะกรรมการหรือในวันทาการถัดไป พร้อมทัง้ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.dodaydream.com
7. ช่วงเวลาการเปิ ดรับการเสนอวาระ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562
8. แบบฟอร์มทีเ่ กี่ยวข้อง
- แบบฟอร์มการเสนอวาระ
- แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
*********************************

