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ค าชีแ้จงเกี่ยวกบัเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดังนั้น 
เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ  
จึงก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ และ/หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิ จึงขอชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้

1. หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมแบบของหนงัสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 3 แบบ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบรษิทัฯ เพื่อ
เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการนี ้บรษิัทฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะ
ที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะไวช้ดัเจนมาพรอ้มกนันี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11) 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมแบบหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวได้
ที่ https://investor.dohome.co.th/th/downloads/shareholder-meeting.com และโปรดน าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
มาในวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2. วิธีมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี ้ 

 1)  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยที่ 

 1.1. ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง เท่านั้น 

 1.2. ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้ตามความประสงคข์องผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยการระบุเครื่องหมายและระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือระบชุื่อกรรมการอิสระตามขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีแนบมาพรอ้มกนันี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบั
ที่ 10) โดยเลือกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ 

 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ  
และลงลายมือชื่อในฐานะผูม้อบฉนัทะพรอ้มส่งเอกสารตามที่ก าหนดมายงัส านกังานของบรษิัทฯ คือ 

บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) 

เลขำนกุำรบริษัท 
เลขที ่60 ถนนวภิำวดรีงัสติ แขวงสำมเสนในเขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย 
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บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้โปรดจดัส่งเอกสารทัง้หมดมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัทล่วงหนา้ ภายในวนัจนัทรท์ี่ 5 
เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร หรือสามารถส่ง
มอบเอกสารดงักล่าวใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ ณ จดุลงทะเบียน ก่อนเวลาเริ่มการประชมุ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัเอกสารส าหรบัการลงทะเบียน หรือการกรอกหนงัสือมอบฉนัทะ กรุณาติดต่อฝ่าย
เลขานกุารบรษิัท ที่เบอรโ์ทรศพัทห์มายเลข 062-1976688 หรือส่งอีเมลมายงั IR@dohome.co.th 

 3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวนัที่ ณ วนัที่ท  าหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักล่าว ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุ 

 ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงคนเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้ง
มอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งนอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได ้  
เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

3. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

ในทกุกรณี เอกสารแสดงตนตอ้งเป็นเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอาย ุไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยนั
ตวัตนได ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปล่ียน ชื่อ-นามสกลุใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบ 

ในกรณีที่เอกสารที่ตน้ฉบบัมิไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอใหจ้ดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1) กรณีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารแสดงตนฉบบัจรงิในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

2) กรณีมอบฉนัทะ 

• หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบ
ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

• ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ โดยผูม้อบฉนัทะลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉันทะ โดยผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉนัทะ
โปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัฉบบัจรงิ ณ จดุลงทะเบียน 

mailto:IR@dohome.co.th
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ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 

1) กรณีผูแ้ทนของนิติบคุคลเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

• หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซึ่ง ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบ
ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  
(ผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลนัน้) 

• ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล ทัง้นี ้ผูแ้ทนนิติ
บคุคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนฉบบัจรงิ ณ จดุลงทะเบียน 

2) กรณีมอบฉนัทะ 

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของ
ผูแ้ทนนิติบคุคล (ผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลนัน้) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ 

• ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้  ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ 

• ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (ผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลนัน้) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ 
และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทั้งนี ้ผูร้บัมอบ
ฉนัทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนฉบบัจรงิ ณ จดุลงทะเบียน 

3) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

3.1. ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ้ 1) หรือ 2) โดยผูถื้อหุน้เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. 

3.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

• หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 

• หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
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4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 
ของวนัพฤหสับดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดัการประชุมผูถื้อหุน้ที่แนบมาพรอ้มกันนี ้(ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 12) 

5. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึง่ (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย

พิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ยกเวน้การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรบัวาระเลือกตัง้กรรมการ 
ตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 19 ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี  ้
1.1) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 
1.2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1.1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลหลายๆ คนได ้
1.3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียน และ/

หรือ จากการส่งบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน

เป็นบางส่วน (เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian ซึง่แตง่ตัง้จากผูล้งทนุต่างประเทศตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

ค.) 

3) ในกรณีมอบฉนัทะ 

3.1)  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ
ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

3.2)  หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุ
ไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

หนา้ 5 จาก 6 
 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดย
เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
ผูถื้อหุน้ และ/หรือจากคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที่ส่งมาจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่
ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได ้เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มารว่มประชมุเพิ่มเตมิ หรือออกจากการ
ประชุมก่อน ในการนี ้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ 
การนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคับของ
บรษิัทฯ 



ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

หนา้ 6 จาก 6 
 

 

เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 
ยกเวน้ในวาระ10 เก็บบตัรลงคะแนนจากผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ด าเนินการประชมุ 
ตามล าดบัวาระการประชมุ 

รบับตัรลงคะแนน 

จดุตรวจเอกสาร 

เขา้หอ้งประชมุ 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

แสดงแบบฟอรล์งทะเบยีน หนงัสือ 
มอบฉนัทะ และเอกสารประกอบ 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน 
และบตัรประจ าตวั 

โตะ๊ลงทะเบียน 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 

เปิดรบัลงทะเบยีนเวลา 12.00 น. 

กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

โต๊ะส าหรบัลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ 

เริ่มการประชมุเวลา 14.00 น. 

บรษิัทฯ ลงทะเบียนการประชมุ 
ผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 

บริษัทฯ ได้จัดให้มี  Inspector ซึ่ง
เป็นท่ีปรกึษากฎหมายภายนอกเพื่อ
ท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบับรษิัท 


