
 

หลักเกณฑก์ารพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชอืบุคคลเพอืดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีเกียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ประจาํปี และเสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของ

บรษัิทฯ เป็นการล่วงหนา้ อกีทงั เพือแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏิบตัติ่อผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ จึงได้กาํหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปีและเสนอชือบุคคลเพือรับการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหนา้ขึน เพือเป็นการพิจารณาและกลันกรองวาระทีเกียวข้องและจะเป็น

ประโยชนต์่อบริษัทฯ อย่างแทจ้ริง รวมทงัคัดสรรบุคคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และ

สามารถปฏิบตัิหนา้ทีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพือประโยชนส์งูสุดของบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย รวมทงัช่วยใหบ้ริษัทฯ 

สามารถปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีดีไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 

2.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นทเีสนอวาระ 

2.1 ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ขันตาํไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 0.5 ของหุน้จดทะเบียน

ทีชาํระแลว้ และถือหุน้ในจาํนวนดงักลา่วมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ทงันี ตอ้งถือหุน้จนถงึวนัทีเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้หรือ

การเสนอชือบุคคลเพือเลือกตงัเป็นกรรมการ 

2.2 ตอ้งแสดงหลักฐานการถือครองหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรอง (Statement) จากบริษัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือหลกัฐานอืน

จากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือใช้ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทงันี หากเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อยหลายราย

รวมกนัเสนอ จะต้องแนบหลกัฐานการถือครองหุ้นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยทุกรายทีร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ 

วนัทีเดียวกนัทกุราย 

2.3 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรบัรองนิติบคุคลและสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง 

(กรณีชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

3. คุณสมบัตขิองผู้ทไีด้รับการเสนอชอืเป็นกรรมการ 

บุคคลทีไดร้บัการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี 

3.1 บรรลนุติิภาวะ 

3.2 มีคณุสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายบริษัทมหาชนจาํกัด รวมถงึพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

3.3 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในบรษัิทจดทะเบียนไดไ้มเ่กิน 4 บรษิัท 

3.4 ไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่งหรือธุรกิจทีทาํธุรกรรมเดียวกบับรษิัทฯ 

3.5 มีความรู ้ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการ

อย่างสมาํเสมอ มีประวตักิารทาํงานทีดี และมจีรยิธรรมทีดีงาม 

3.6 มคีณุสมบติัทไีม่ขัดต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ในกรณี

ทีแตง่ตงัเป็นกรรมการอสิระ) 

 

 



 

4.  ขนัตอนในการพจิารณาการเสนอชอืบุคคลเพอืดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

4.1 ผูถื้อหุน้ทีมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2. ตอ้งแจง้รายละเอียดการเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยใช ้

“แบบฟอรม์การเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ” โดยอาจแจง้เรืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร

หมายเลข 02 917 3054 หรือส่งมายงัอีเมลเ์ลขานุการบริษัท ComSec@dodaydream.com ก่อนส่งตน้ฉบบัมาภายใน

วนัที 30 ธันวาคม 2564 นับจากวันทไีปรษณียป์ระทบัตราวันทรัีบส่ง โดยมีเอกสารประกอบ ดงันี 

4.1.1 หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.2 และ 2.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือ หลกัฐาน

อนืจากตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีไดร้ับการเสนอชือใน “แบบฟอรม์การเสนอชือบุคคลเพือพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการ” 

4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก ่ประวติัการศึกษาและประวตัิการทาํงานของบคุคลทีไดร้บัการ

เสนอชือ 

4.1.4  เอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

4.2 ในกรณีทีผูถ้ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอบุคคลเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผูถื้อหุ้น

รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบฟอรม์การเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือไว้

เป็นหลักฐาน และผูถื้อหุน้รายที 2. เป็นตน้ไป กรอกข้อมลูในส่วนที 3 ของ “แบบฟอรม์การเสนอชือบุคคลเพือพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการ” ใหค้รบถว้นและลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบฟอรม์ และหลกัฐานการถือหุน้ของ 

ผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชุดเดียวกนัเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

4.3 ในกรณีทีผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอบุคคลเพือเป็นกรรมการมากกว่า 1 

คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบเสนอชือบุคคลเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ตอ่กรรมการ 1 คน พรอ้มลงชือไวเ้ป็น

หลกัฐานใหค้รบถว้น และแนบหลกัฐานตามขอ้ 4.1.2 – 4.1.4 ของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือเป็นกรรมการทกุคนดว้ย 

4.4 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเพือพิจารณากลนักรองในเบืองตน้ ก่อนนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท โดย 

4.4.1 หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไมถู่กตอ้ง เลขานกุารบรษัิทจะแจง้ต่อผูถื้อหุน้ภายในวันที 10 มกราคม 2565 

โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดาํเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที 16 มกราคม 2565 ทาง

เลขานกุารบรษัิทจะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้เพือทราบการปิดเรืองดงักล่าว 

4.4.2 หากบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามข้อ 3. หรือผูถื้อหุ้นทีเสนอชือ

กรรมการมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2. เลขานกุารบริษัทจะส่งหนังสือแจง้ต่อผูถ้ือหุน้เพือทราบการปิดเรือง 

ภายในวนัที 10 มกราคม 2565 

4.4.3 กรณีทีไม่เข้าข่ายตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน ในการประชมุประจาํเดือนมกราคมหรือกมุภาพนัธ ์2565 

4.5 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้ิจารณาความหมาะสมของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือตามหนา้ที

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพือเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เวน้แต่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบรษัิท จะพิจารณาเป็นอย่างอืน 

4.6 บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชือในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มขอ้คิดเห็นของ

คณะกรรมการ และบุคคลทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ 

บริษัท จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ

บรษัิท หรือในวนัทาํการถดัไปของการประชมุ พรอ้มทงัแจง้ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบริษทัฯ ที www.dodaydream.com  



 

                 

5.  การเสนอวาระการประชุม 

เรอืงทีไมบ่รรจุเป็นวาระการประชมุ 

5.1 เรืองทีขดักบักฏหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฏ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีกาํกบัดแูลบรษิัทฯ 

หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อ้บงัคบั มตทีิประชมุผูถื้อหุน้ การกาํกบัดแูลกจิการทีดีของบรษัิทฯ 

5.2 เรืองทีเป็นไปเพือผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

5.3 เรืองทีเป็นอาํนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีทีก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมีนัยสาํคญั

ต่อผู้ถือหุน้โดยรวม 

5.4 เรืองทีบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการแลว้ 

5.5 เรืองทีอยู่นอกเหนืออาํนาจทีบรษัิทฯ จะดาํเนินการได ้

5.6 เรืองทีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไมถ่กูตอ้ง หรือไมส่ามารถตดิต่อได ้

5.7 เรืองทีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้เพอืพิจารณาในรอบ 3 ปีทีผา่นมา และไดร้บัมติสนับสนนุดว้ยเสียงทีนอ้ยกว่า

รอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้มสีิทธิออกเสียงทงัหมด โดยทีขอ้เท็จจริงในเรืองนนัยงัไมไ่ดเ้ปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

5.8 เรืองทีเสนอโดยผูถ้ือหุน้ทีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2. 
 

6.  ขนัตอนในการพจิารณาการเสนอวาระการประชุม 

6.1 ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องแจ้งวาระทีต้องการนําเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปี โดยใช้ 

“แบบฟอรม์การเสนอวาระ” โดยอาจแจ้งเรืองอย่างไม่เป็นทางการทางหมายเลข 02 917 3054 หรือส่งมายังอีเมล์

เลขานุการบริษัท ComSec@dodaydream.com ก่อนส่งต้นฉบับมาภายในวันที 30 ธันวาคม 2564 นับจากวันที

ไปรษณียป์ระทับตราวันทีรับส่ง เพือใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได ้พรอ้มแนบ

หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.2 และ 2.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือหลกัฐานอืนจาก

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2  ในกรณีทีผู ้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ

บริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบฟอรม์การเสนอวาระ” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถ้ือ

หุน้รายที 2 เป็นตน้ไป กรอกข้อมูลในส่วนที 3 ของ “แบบฟอรม์การเสนอวาระ” และลงชือไวเ้ป็นหลักฐานทุกรายแลว้

รวบรวมแบบฟอรม์ และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

6.3  เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเพือพิจารณากลนักรองในเบืองตน้ ก่อนนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท โดย 

6.3.1 หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไมถู่กตอ้ง เลขานกุารบรษัิทจะแจง้ต่อผูถื้อหุน้ภายในวันที 10 มกราคม 2565 

โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดาํเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที 16 มกราคม 2565 ทาง

เลขานกุารบรษัิทจะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้เพือทราบการปิดเรืองดงักล่าว 

6.3.2  หากเรืองทีเสนอโดยผูถื้อหุน้ทีมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้เพือ

ทราบการปิดเรอืงภายในวนัที 10 มกราคม 2565 

6.3.3  กรณีทีไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 6.3.1 หรือขอ้ 6.3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการ

ประชมุประจาํเดือนมกราคมหรือกมุภาพนัธ ์2565 

6.4  คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุทีผูถื้อหุน้เสนอ ซงึจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตาม

ขอ้ 5 เวน้แตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอืน 



 

                 

6.5  เรืองทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็น

ของคณะกรรมการ สาํหรบัเรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลังการ

ประชมุคณะกรรมการหรือในวนัทาํการถดัไป พรอ้มทงัแจง้ผา่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที www.dodaydream.com  

 

7.  ช่วงเวลาการเปิดรับการเสนอวาระ 

ตงัแตว่นัที 1 ตลุาคม ถงึวนัที 30 ธนัวาคม 2564 

 

8.  แบบฟอรม์ทเีกียวขอ้ง 

- แบบฟอรม์การเสนอวาระ  

- แบบฟอรม์การเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ  

 

********************************* 

 


