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คาํชีแ้จงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 การลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 บริษัทฯ จะดาํเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้ เพ่ือใหก้ารประชุม 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชนแ์ละสะดวกต่อผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐาน

แสดงความเป็นผูถื้อหุน้ และ/หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิ จึงขอชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้

1. หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมแบบของหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 3 แบบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน ในการนี ้บริษัทฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว้

ชดัเจนมาพรอ้มกนันี ้(สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่8) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมแบบหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไดท่ี้เว็บไซตข์อง

บริษัท https://dohome.co.th/ หนา้นักลงทุนสมัพนัธ ์>  หวัขอ้ ขอ้มลูผูถื้อหุน้ > การประชุมผูถื้อหุน้ และโปรดนําแบบแจ้งการประชุมผู้ถือ

หุ้นมาในวันประชุมเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2. วิธีมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี ้

2.1  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยท่ี 

 (1) ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง เท่านัน้ 

 (2) ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ 

  ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2.2  มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ  

คนใดคนหน่ึง โดยการระบุเครื่องหมายและระบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือระบุช่ือกรรมการอิสระตาม

ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีแนบมาพรอ้มกนันี ้(สิ่งท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 10) โดยเลือกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุ 

 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือในฐานะผูม้อบ

ฉนัทะพรอ้มส่งเอกสารตามท่ีกาํหนดมายงัสาํนกังานของบริษัทฯ คือ 

บริษัท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)  

ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขท่ี 60 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

บริษัทฯ ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้โปรดจัดส่งเอกสารทัง้หมดมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัทล่วงหนา้ ภายในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. 

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร หรือสามารถส่งมอบเอกสารดงักล่าวใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ในวนัประชุม

ผูถื้อหุน้ ณ จดุลงทะเบียน ก่อนเวลาเริ่มการประชมุ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกับเอกสารสาํหรบัการลงทะเบียน หรือการกรอกหนังสือมอบฉนัทะ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท ท่ีเบอร์

โทรศพัทห์มายเลข 062-1976688, 02-027-8787 ต่อ 80260, 80262 หรือส่งอีเมลมายงั IR@dohome.co.th  หรือ cg@dohome.co.th 

2.3  ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันท่ี ณ วนัท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว  

บริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงคนเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดย 

มอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  
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โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

3. เอกสารทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 ในทุกกรณี เอกสารแสดงตนตอ้งเป็นเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอายุ ไม่อยู่ในสภาพชาํรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได ้ เช่น 

บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปลี่ยน ช่ือ-นามสกลุใหย่ื้นหลกัฐานประกอบ 

ในกรณีท่ีเอกสารท่ีตน้ฉบบัมิไดจ้ัดทาํเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอใหจ้ัดทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติ

บคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1. กรณีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารแสดงตนฉบบัจริงในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

- สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ โดยผูม้อบฉนัทะลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉันทะ โดยผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร

แสดงตนตวัฉบบัจริง ณ จดุลงทะเบียน 

 3.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

 กรณีผูแ้ทนของนิติบคุคลเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซึ่ง ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 

- สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (ผูม้ีอาํนาจลงนามตาม

หนงัสือรบัรองของนิติบคุคลนัน้) 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล ทั้งนี ้ผูแ้ทนนิติบุคคลโปรดแสดง

เอกสารแสดงตนฉบบัจริง ณ จดุลงทะเบียน 

 กรณีมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (ผูม้ีอาํนาจ

ลงนามตามหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลนัน้) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ 

- สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็น

ว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลนัน้ 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (ผูม้ีอาํนาจลงนามตามหนังสือรบัรองของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และลงลายมือช่ือ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร

แสดงตนฉบบัจริง ณ จดุลงทะเบียน 

 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

- ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 3.2 โดยผูถื้อหุน้เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
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- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไปของวนัพฤหสับดี

ท่ี 21 เมษายน 2565 ณ สถานท่ีประชุม ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีแนบมาพรอ้มกันนี ้(สิ่งท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 11) 

5. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้

คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ยกเวน้การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

สาํหรบัวาระเลือกตัง้กรรมการ 

ตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 19 กาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ 

(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1.1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ไดแ้ต่จะไมส่ามารถแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลหลายๆ คนได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้

ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้

ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทาํโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่งบัตร

ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตัง้จากผูล้งทุนต่างประเทศตามหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค.) 

ในกรณีมอบฉนัทะ 

- ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะ

ในวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้

ถือหุน้ 

- หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี

ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 ประธานท่ีประชมุหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระการประชมุ โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

จะนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือจากคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน

ท่ีส่งมาจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ ๆ  

ทั้งนี ้จาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได ้เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากการประชุมก่อน ในการนี ้

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ี Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเพ่ือทาํหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้การ

ประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 



ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

หนา้ 34 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6 

 

เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 

ยกเวน้ในวาระ 8 เก็บบตัรลงคะแนนจากผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ดาํเนินการประชมุ 

ตามลาํดบัวาระการประชมุ 

รบับตัรลงคะแนน 

จดุตรวจเอกสาร 

เขา้หอ้งประชมุ 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

แสดงแบบฟอรล์งทะเบียน หนงัสือ 

มอบฉนัทะ และเอกสารประกอบ 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน 

และบตัรประจาํตวั 

โตะ๊ลงทะเบียน 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 

เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

โต๊ะสาํหรบัลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ 

เริ่มการประชมุเวลา 14.00 น. 

บรษิัทฯ ลงทะเบียนการประชมุ 

ผูถื้อหุน้ดว้ยระบบ Barcode 

บริษัทฯ ได้จัดให้มี  Inspector ซึ่ง

เป็นท่ีปรกึษากฎหมายภายนอกเพ่ือ

ทาํหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้

เพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบับรษิัท 


