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 บรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะ
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือรายย่อย ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาส และอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีส่วนร่วมในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้มากขึน้ ผูถื้อหุน้สามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคญั และควรบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ อีกทัง้เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อ
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถมีส่วนช่วยคดัสรรบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูม้ีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย รวมถึงการใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้เก่ียวกบับริษัทฯ สอบถามขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ในแต่ละวาระ และ/หรือ ขอ้มลูอื่นท่ีส าคญัของบรษิัทฯ อนัเป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

 นอกจากนี ้เพื่อใหม้ีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปรง่ใส บรษิัทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารให้
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และการส่ง
ค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

หลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติ 

ข้อ 1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัได้ และมีสดัส่วนการถือหุน้ขัน้

ต ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  
1.2 ผู้ถือหุ้นจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 1.1 ในวันที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปีนัน้  
 อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผูถื้อหุน้ในวนัที่ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในปีนัน้ (ไม่ครบถว้นตามคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1.1) บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาระเบยีบ
วาระการประชมุ รายชื่อกรรมการ และค าถาม ที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่านนัน้ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา 

ข้อ 2.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

2.1 บริษัทฯ จะก าหนดระเบียบวาระและก าหนดล าดับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ตาม
ข้อบังคับของบริษัท ดังนี ้
ขอ้ที่ 43. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีจึงเรียกประชมุ ดงันี ้
(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่น ๆ  
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2.2 การสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นระเบียบวาระการประชุม 

2.2.1 เรื่องที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือไม่
เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

2.2.2 เรื่องเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 

2.2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้
2.2.4 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บั

มติสนบัสนนุดว้ยเสียงที่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิยงั
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

2.2.5 เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งบรรจุเป็นวาระ  โดย
คณะกรรมการบรษิัทจะมีเหตทุี่สมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

2.2.6 เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
2.2.7 เรื่องที่เป็นประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลโดยเฉพาะ 
2.2.8 เรื่องที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหุน้โดยส่วนใหญ่ 
2.2.9 เรือ่งที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 

ข้อ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
3.1 ระบรุายละเอียดของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ 
3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ

ครบถว้นมีคณุสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

3.3 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อฯ ตอ้งมีความรู ้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการดว้ยความ
ระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์สามารถทุ่มเทอทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสขุภาพร่างกายที่
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ ์สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  
มีประวตัิการท างาน และจรยิธรรมที่ดีงาม รวมทัง้ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 

3.4 มีความรูค้วามสามารถที่ส  าคญัต่อธุรกิจบริษัทฯ ไดแ้ก่ ความรูด้า้นธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่ง 
วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน  
ดา้นบัญชีการเงินและการธนาคาร ดา้นเศรษฐศาสตร ์ดา้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ ดา้นการบริหาร
ความเส่ียง ดา้นการจดัการในภาวะวิกฤต ดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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ข้อ 4. การส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ตอ้งเป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และเป็นขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 
 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1. สามารถส่งค าถามฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
โดยกรอก “แบบส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” พรอ้มแนบเอกสาร หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งให้
ครบถว้น ส่งถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 1 กุมภาพันธ ์2565 ตามที่อยู่ของบรษิัท 
 **เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเพิ่มโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถาม (พรอ้มแนบเอกสารข้างตน้ฯ) ผ่านช่องทาง E-mail 
Address:  IR@dohome.co.th นบัตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป จนถึง 3 วนัท าการก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้** 
 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิส่งค าถามได ้จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ 
(Record Date) โดยในการส่งค าถาม ผูถื้อหุน้จะตอ้งแจง้ชื่อ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร หรือ E-mail Address ที่สามารถ
ติดต่อกลบัไดม้าดว้ย 

การพิจารณา 

• วาระที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน
หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้พรอ้มความเห็นของกรรมการ และใหถื้อว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
พิจารณาน าเรื่องบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ถือเป็นที่สุด ส าหรบัวาระที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ และ/หรือ ณ ที่ประชุมฯ วนัจดั
ประชมุฯ และ/หรือช่องทางการเผยแพรอ่ื่นท่ีเห็นว่าเหมาะสมต่อไป 

• บุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดร้บัการบรรจชุื่อในวาระการเลือกตัง้กรรมการ
พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือในวนัท าการถดัไปของการประชมุ 

• รวบรวมค าถามที่ไดร้บัทัง้หมด โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเตรียมชี ้แ้จงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเสนอค าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับข้อ 4. 
เลขานุการบริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ ซึ่งทางบริษัทฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบค าถามแก่ผูถื้อหุน้
ทราบ ผ่านทาง E-mail โทรสาร หรือพิจารณาตอบในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตามความเหมาะสม 

ข้อ 5. วิธีการส่งแบบฟอรม์และเอกสารหลักฐาน เสนอระเบียบวาระการประชุมฯ การเสนอชื่อกรรมการ และ
ส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัส่ง ตน้ฉบบั“เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา” 
(1) แบบการขอเสนอวาระ เพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
(2) แบบขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ 
(3) แบบส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อประจ าปี 2565 
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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบคุคล 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

หนา้ 4 ของ 4 

 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือหลกัฐานอื่น จากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) หรือส าเนาใบหุน้ที่ผูถื้อหุน้ลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูถื้อหุน้พรอ้มทั้งลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล - ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความ
ถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) - ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัพิจารณาเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมบริษัทฯ และเอกสารที่
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐานทางการศกึษา การฝึกอบรม ประวตัิการท างาน เอกสารหลกัฐานการถือหุน้ เป็นตน้ (เฉพาะวาระ
เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ)  
ตามที่อยู่ดงันี ้
เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 60 ถนนวิภาวดี-รงัสิต แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 



แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น) 

 

 

1. วนัท่ี  
2. ชื่อ - นามสกลุ / บรษิัทของผูเ้สนอ  
 ที่อยู่  
 โทรศพัท ์ โทรสาร  
 โทรศพัทเ์คลื่อนที่ อีเมล ์  
3. เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) จ านวนท่ีถือครอง จ านวน หุน้ 
 ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความส าคญัและควรบรรจใุนระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีของบรษิัท  
4. ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 
 (1) เรื่องที่เสนอ    
  
  
 วตัถปุระสงค ์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนมุตั ิ
โปรดระบเุหตผุลประกอบวาระท่ีเสนอ  
  
  
  
  
 (2) เรื่องที่เสนอ    
  
  
 วตัถปุระสงค ์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนมุตั ิ
โปรดระบเุหตผุลประกอบวาระท่ีเสนอ  
  
  
  
  
5. ค ารบัรอง 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติมถกูตอ้งครบถว้นและยินยอมใหบ้รษิทัฯ เปิดเผย
ขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้ 
 
 ลายมือชื่อ ผูถื้อหุน้ 
 ( ) 
 วนัท่ี  
 

   

   



แบบข้อมูลบคุคลทีไ่ดรั้บเสนอชื่อเพือ่รับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น) 

 

 

1. ขอ้มลูทั่วไปของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื่อสกลุเดิม  
(ภาษาองักฤษ)  
2. วนั/เดือน/ปีเกดิ อาย ุ ปี สญัชาต ิ  
3. ที่อยู่  
  
4. อาชีพ / สถานท่ีท างานปัจจบุนั  
  
5. วฒุิการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานการศกึษา) 
  
  
  
  
6. หนา้ที่รบัความผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจบุนั และประสบการณท์ างานยอ้นหลงั 5 ปี 
  
  
  
  
  
7. ประวตัิการฝึกอบรมสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
 ไม่เคย เคย (หลกัสตูร)  
  
  
  
8. สถานภาพการสมรส 
ชื่อคู่สมรส ถือหุน้จ านวน หุน้ 
ชื่อบตุร 1. ถือหุน้จ านวน หุน้ 
 2. ถือหุน้จ านวน หุน้ 
 3. ถือหุน้จ านวน หุน้ 
9. การถือหุน้ในบรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 
 ไม่มี มี จ านวน หุน้ 
10. ประวตักิารฟ้องรอ้งหรือถกูฟอ้งรอ้งด าเนินคดี 
  

  

  



ค ารับรอง 
 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือฉบบันี ้
ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นจรงิทกุประการ เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 ลายมือชื่อ ผูถื้อหุน้ 
 ( ) 
 
 ลายมือชื่อ ผูถื้อหุน้ 
 ( ) 
 
 
 

หนังสือยนิยอม 
 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ตกลงใหค้วาม
ยินยอมเขา้รบัการเสนอชื่อเพื่อรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ และขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มีคุณสมบตัิ
ครบถว้นแก่การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายละเอียดขอ้มลูของขา้พเจา้ดงักล่าวขา้งตน้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบต่าง ๆ ที่
แนบมาพรอ้มหนังสือฉบับนี ้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานขา้พเจา้จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็น
ส าคญั 
 
 ลายมือชื่อ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
 ( ) 
 



แบบส่งค าถามล่วงหน้ากอ่นการประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2565 
(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น) 

 

 

1. ขอ้มลูทั่วไปของผูถื้อหุน้ 
ชื่อ-นามสกลุ บรษิัท อื่น ๆ  
2. ที่อยู่  
  
โทรศพัท ์ โทรสาร  
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ อีเมล ์  
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) จ านวนท่ีถือครอง จ านวน หุน้ 
3. ค าถามที่ตอ้งการส่งล่วงหนา้ 
 3.1 ค าถามที่ 1  
รายละเอียด  
  
 มีเอกสารประกอบจ านวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสารประกอบ 
 3.2 ค าถามที่ 2  
รายละเอียด  
  
 มีเอกสารประกอบจ านวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสารประกอบ 
 3.3 ค าถามที่ 3  
รายละเอียด  
  
 มีเอกสารประกอบจ านวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสารประกอบ 
 3.4 ค าถามที่ 4  
รายละเอียด  
  
 มีเอกสารประกอบจ านวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสารประกอบ 
 3.5 ค าถามที่ 5  
รายละเอียด  
  
 มีเอกสารประกอบจ านวน        ฉบบั                  ไม่มีเอกสารประกอบ 
4. ค ารบัรอง 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกตอ้งครบถว้นและยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผย
ขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้ 
 ลายมือชื่อ ผูถื้อหุน้ 
 ( ) 
 วนัท่ี  

  

  

  

  

  


