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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบีบบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อกรรมการ
เพ่ือรับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อ
หุ้นรำยใหญ่หรือรำยย่อย ดังนั้นเพื่อเปิดโอกำส และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในกำรประชุม  
ผูถื้อหุน้มำกขึน้ ผูถื้อหุน้สำมำรถเสนอเรื่องที่เห็นว่ำส ำคญัและควรบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถมีส่วนช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทฯ และสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท ฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุ
ฝ่ำย รวมถึงกำรใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้เก่ียวกบับริษัทฯ สอบถำมขอ้มลูเก่ียวขอ้งกับกำรประชมุในแต่ละวำระ และ/
หรือ ขอ้มลูอื่นท่ีส ำคญัของบรษิัทฯ อนัเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทฯ 

 นอกจำกนี ้เพื่อใหม้ีขัน้ตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชดัเจนและโปรง่ใส บรษิัทฯ ไดก้ ำหนด หลกัเกณฑก์ำรให้
ผู้ถือหุ้นส่วนเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ฯ  และบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และกำรส่ง
ค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

หลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติ 

ข้อ 1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนัได ้และมีสดัสดัส่วนกำรถือหุน้

ขัน้ต ่ำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  
1.2 ผู้ถือหุ้นจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 1.1 ในวันที่ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อก ำหนดสิทธิในกำร

ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ในปีนัน้  
 อนึ่ง หำกบริษัทฯ ตรวจสอบรำยชื่อผูถื้อหุน้ในวนัที่ก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ในปีนัน้ (ไม่ครบถว้นตำมคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ตำมขอ้ 1.1) บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจำรณำระเบยีบ
วำระกำรประชมุ รำยชื่อกรรมกำร และค ำถำม ที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ำนนัน้ใหท้ี่ประชมุพิจำรณำ 

ข้อ 2.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 บริษัทฯ จะก าหนดระเบียบวาระและก าหนดล าดับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ตาม
ข้อบังคับของบริษัท ดังนี ้
ขอ้ที่ 43. กิจกำรท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีจึงเรียกประชมุ ดงันี ้
(1) พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงกิจกำรของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
(2) พิจำรณำอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก ำไรขำดทนุ 
(3) พิจำรณำอนมุตัิจดัสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 
(4) พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
(5) พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(6) พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และ 
(7) กิจกำรอื่น ๆ  
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2.2 การสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุม 

2.2.1 เรื่องที่ขดัต่อกฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ หรือไม่
เป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และหลกัก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทฯ 

2.2.2 เรื่องเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอ้กล่ำวอำ้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไม่ปกติของเรื่องดงักล่ำว 

2.2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรได ้
2.2.4 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และไดร้บั

มติสนบัสนนุดว้ยเสียงที่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงั
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

2.2.5 เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งบรรจุเป็นวำระ  โดย
คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีเหตทุี่สมควรและสำมำรถอธิบำยใหผู้ถื้อหุน้เขำ้ใจได  ้

2.2.6 เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 
2.2.7 เรื่องที่เป็นประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลโดยเฉพำะ 
2.2.8 เรื่องที่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูถื้อหุน้โดยส่วนใหญ่ 
2.2.9 เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรแลว้ 

ข้อ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำร 
3.1 ระบรุำยละเอียดของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ 
3.2 บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ

ค รบถ้วนมีคุณสมบัติ ถูกต้องและไม่มี ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำ กัด  
พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทฯ 

3.3 บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อฯ ตอ้งมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีควำมเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรดว้ยควำม
ระมดัระวงัดว้ยควำมซื่อสตัย ์สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มที่ มีอำยุที่เหมำะสม มีสขุภำพร่ำงกำยที่
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ ์สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็นกำร
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มีส่วนร่วมในกำรประชุม สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม 
ประวตัิกำรท ำงำน มีจรยิธรรมที่ดีงำม รวมทัง้ไดร้บักำรยอมรบัจำกสงัคม 

3.4 มีควำมรูค้วำมสำมำรถที่ส  ำคญัต่อธุรกิจบริษัทฯ ไดแ้ก่ ควำมรูด้ำ้นธุรกิจพำณิชยกรรม ธุรกิจคำ้ปลีก-คำ้ส่ง 
วัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน และธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ด้ำนกลยุทธ์กำรตลำดและกำรแข่งขัน  
ดำ้นบัญชีกำรเงินและกำรธนำคำร ดำ้นเศรษฐศำสตร ์ดำ้นกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ ดำ้นกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ดำ้นกำรจดักำรในภำวะวิกฤต ดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

ข้อ 4. การส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ตอ้งเป็นค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 และเป็นขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 
 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ ในข้อ 1. สำมำรถส่งค ำถำมฯ ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
โดยกรอก “แบบส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564” พรอ้มแนบเอกสำร หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งให้
ครบถว้น ส่งถึงบรษิัทฯ ภำยในวนัท่ี 1 กุมภาพันธ ์2564 ตำมที่อยู่ของบรษิัท 
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 **เพื่อเป็นกำรเปิดช่องทำงใหผู้ถื้อหุน้สะดวกมำกขึน้ เพิ่มโอกำสส่งค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชมุล่วงหนำ้
ก่อนวันประชุมบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำม  (พร้อมแนบเอกสำรข้ำงต้นฯ) ผ่ำนช่องทำง E-mail Address:  
IR@dohome.co.th นบัตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป จนถึง 3 วนัท ำกำรก่อนวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้** 
 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิส่งค ำถำมได ้จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ 
(Record Date) โดยในกำรส่งค ำถำม ผูถื้อหุน้จะตอ้งแจง้ชื่อ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสำร หรือ E-mail Address ที่สำมำรถ
ติดต่อกลบัไดม้ำดว้ย 

การพิจารณา 

• วำระท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะไดร้บักำรบรรจเุป็นวำระกำรประชมุในหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มควำมเห็นของกรรมกำร และใหถื้อว่ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำน ำเรื่อง
บรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ถือเป็นที่สดุ ส ำหรบัวำระที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ 
และบริษัทฯ จะแจง้ใหท้รำบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ณ ที่ประชุมฯ วันจัดประชุมฯ หรือช่องทำงกำร
เผยแพรอ่ื่นท่ีเห็นว่ำเหมำะสมต่อไป 

• บุคคลที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะไดร้บักำรบรรจชุื่อในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร
พรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  และบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ ทรำบทันทีหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบรษิัท หรือในวนัท ำกำรถดัไปของกำรประชมุ 

• รวบรวมค ำถำมที่ไดร้บัทัง้หมด จะใหเ้ลขำนกุำรบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเตรียมชี ้้แจงในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น หำกผู้ถือหุ้นเสนอค ำถำมท่ีไม่เก่ียวข้องกับข้อ 4
เลขำนุกำรบริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ ซึ่งทำงบริษัทฯ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำตอบค ำถำมแก่ผูถื้อหุน้
ทรำบ ผ่ำนทำง E-mail โทรสำร หรือพิจำรณำตอบในท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ตำมควำมเหมำะสม 

ข้อ 5. วิธีการส่งแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐาน เสนอวาระการประชุมฯ การเสนอชื่อกรรมการ และส่ง
ค าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัส่ง ตน้ฉบบั“เป็นลำยลกัษณอ์กัษร พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่อไปนี ้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ” 
(1) แบบกำรขอเสนอวำระ เพื่อบรรจเุป็นวำระในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
(2) แบบขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ 
(3) แบบส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อประจ ำปี 2564 

 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองกำรถือหุน้จำกบริษัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือหลกัฐำนอื่น จำกตลำด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือส ำเนำใบหุน้ที่ผูถื้อหุน้ลงนำม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ  - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตร
ประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรือใบขับขี่ หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูถื้อหุน้พรอ้มทั้งลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล - ส ำเนำหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองควำม
ถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ลงลำยมือชื่อในแบบเสนอวำระ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) - ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ลงลำยมือชื่อในแบบเสนอ วำระ พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

mailto:IR@dohome.co.th
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 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้รบัพิจำรณำเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมบริษัทฯ และเอกสำรที่
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐำนทำงกำรศกึษำ กำรฝึกอบรม ประวตัิกำรท ำงำน เอกสำรหลกัฐำนกำรถือหุน้ เป็นตน้ (เฉพาะวาระ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ) ตำมที่อยู่ดงันี ้
เลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 60 ถนนวิภำวดี-รงัสิต แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
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แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
(กรุณำกขอ้มลูใหค้รบถว้น) 

1. วนัท่ี  
2. ชื่อ - นำมสกลุ / บรษิัทของผูเ้สนอ  
 ที่อยู่  
 โทรศพัท ์ โทรสำร  
 โทรศพัทเ์คลื่อนที่ อีเมล ์  
3. เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนท่ีถือครอง จ ำนวน หุน้ 
 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงคจ์ะขอเสนอเรื่องที่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญและควรบรรจุในวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจ ำปีของบรษิัท  
4. ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 
 (1) เรื่องที่เสนอ    
  
  
 วตัถปุระสงค ์ เพื่อทรำบ เพื่อพิจำรณำ เพื่ออนมุตั ิ
โปรดระบเุหตผุลประกอบวำระท่ีเสนอ  
  
  
  
  
 (2) เรื่องที่เสนอ    
  
  
 วตัถปุระสงค ์ เพื่อทรำบ เพื่อพิจำรณำ เพื่ออนมุตั ิ
โปรดระบเุหตผุลประกอบวำระท่ีเสนอ  
  
  
  
  
5. ค ำรบัรอง 
 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเติมถกูตอ้งครบถว้นและยินยอมใหบ้รษิทัฯ เปิดเผย
ขอ้มลูหรือเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วได ้ 
 
 ลำยมือชื่อ ผูถื้อหุน้ 
 ( ) 
 วนัท่ี   
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แบบข้อมูลบคุคลทีไ่ด้รับเสนอชื่อเพือ่รับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
(กรุณำกขอ้มลูใหค้รบถว้น) 

1. ขอ้มลูทั่วไปของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอชื่อ 
ชื่อ-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชื่อสกลุเดิม  
(ภำษำองักฤษ)  
2. วนั/เดือน/ปีเกดิ อำย ุ ปี สญัชำต ิ  
3. ที่อยู่  
  
4. อำชีพ / สถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั  
  
5. วฒุิกำรศกึษำ (โปรดแนบหลกัฐำนกำรศกึษำ) 
  
  
  
  
6. หนำ้ที่รบัควำมผิดชอบในต ำแหน่งงำนปัจจบุนั และประสบกำรณท์ ำงำนยอ้นหลงั 5 ปี 
  
  
  
  
  
7. ประวตัิกำรฝึกอบรมสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
 ไม่เคย เคย (หลกัสตูร)  
  
  
  
8. สถำนภำพกำรสมรส 
ชื่อคู่สมรส ถือหุน้จ ำนวน หุน้ 
ชื่อบตุร 1. ถือหุน้จ ำนวน หุน้ 
 2. ถือหุน้จ ำนวน หุน้ 
 3. ถือหุน้จ ำนวน หุน้ 
9. กำรถือหุน้ในบรษิัท ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
 ไม่มี มี จ ำนวน หุน้ 
10. ประวตักิำรฟ้องรอ้งหรือถกูฟอ้งรอ้งด ำเนินคดี 
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ค ารับรอง 

 
 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบต่ำง ๆ ที่แนบมำพรอ้มหนงัสือฉบบันี ้
ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นจรงิทกุประกำร เพื่อเป็นหลกัฐำนขำ้พเจำ้จึงลงลำยมือชื่อไวเ้ป็นส ำคญั 
 
 ลำยมือชื่อ ผูถื้อหุน้ 
 ( ) 
 
 ลำยมือชื่อ ผูถื้อหุน้ 
 ( ) 
 
 
 

หนังสือยนิยอม 

 
 ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ตกลงใหค้วำม
ยินยอมเขำ้รบักำรเสนอชื่อเพื่อรบัพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ และขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขำ้พเจำ้มีคุณสมบตัิ
ครบถว้นแก่กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ 
 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยละเอียดขอ้มลูของขำ้พเจำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบต่ำง ๆ ที่
แนบมำพรอ้มหนังสือฉบับนี ้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นจริงทุกประกำร เพื่อเป็นหลักฐำนขำ้พเจำ้จึงลงลำยมือชื่อไวเ้ป็น
ส ำคญั 
 
 ลำยมือชื่อ บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ 
 ( ) 
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แบบส่งค าถามล่วงหน้ากอ่นการประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2564 
(กรุณำกขอ้มลูใหค้รบถว้น) 

1. ขอ้มลูทั่วไปของผูถื้อหุน้ 
ชื่อ-นำมสกลุ บรษิัท อื่น ๆ  
2. ที่อยู่  
  
โทรศพัท ์ โทรสำร  
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ อีเมล ์  
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนท่ีถือครอง จ ำนวน หุน้ 
3. ค ำถำมที่ตอ้งกำรส่งล่วงหนำ้ 
 3.1 ค ำถำมที่ 1  
รำยละเอียด  
  
 มีเอกสำรประกอบจ ำนวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
 3.2 ค ำถำมที่ 2  
รำยละเอียด  
  
 มีเอกสำรประกอบจ ำนวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
 3.3 ค ำถำมที่ 3  
รำยละเอียด  
  
 มีเอกสำรประกอบจ ำนวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
 3.4 ค ำถำมที่ 4  
รำยละเอียด  
  
 มีเอกสำรประกอบจ ำนวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
 3.5 ค ำถำมที่ 5  
รำยละเอียด  
  
 มีเอกสำรประกอบจ ำนวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสำรประกอบ 
4. ค ำรบัรอง 
 ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนที่แนบเพิ่มเติมถูกตอ้งครบถว้นและยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผย
ขอ้มลูหรือเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวได ้ 
 ลำยมือชื่อ ผูถื้อหุน้ 
 ( ) 
 วนัท่ี  

  

  

  

  

  


