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ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำรว่มประชมุผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส(์E-AGM) 

และกำรมอบฉันทะ 
 

1. กรณีผูถื้อหุ้นมีควำมประสงคเ์ข้ำรว่มกำรประชุม E-AGM 
โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนสาํหรบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ทีแ่นบมากบัขอ้ปฏบิตันิี้
โดยขอใหท้่านระบุอเีมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของท่านใหช้ดัเจนสาํหรบัใชใ้นการลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุม และแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตนเพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงันี้ 

 สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา – โปรดแนบสาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาหนังสอืเดนิทาง/ 
สําเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองสําเนา
ถูกตอ้ง 

 สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล – โปรดแนบหนังสอืมอบอํานาจหรอืหนังสอืมอบฉนัทะทีล่งนาม
แล้วพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” 
ดา้นล่าง 

 
ขอใหท้่านส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีนสาํหรบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละหลกัฐานแสดงตวัตนดงักล่าว 
ขา้งตน้ใหบ้รษิทั ภายในวนัที ่21 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี้ 

 ช่องทาง E-MAIL: RUTHAIRAT.B@DODAYDREAM.COM 

 ช่องทางไปรษณีย ์: งำนเลขำนุกำรบริษทั บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 32 ถนนเคหะรม่เกล้ำ แขวงรำษฎรพ์ฒันำ เขตสะพำนสูง กรงุเทพมหำนคร 10240 

 
เมื่อบรษิทัไดร้บัเอกสารจากท่าน บรษิทัจะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชมุ โดยเมื่อ
ผ่านการตรวจสอบสทิธแิลว้ บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้ม WebLink 
ในการเขา้สูร่ะบบการประชุม E-AGM  
 
บรษิทัจะจดัส่งรายละเอยีด ไดแ้ก่ ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) ไปใหก้บัท่านพรอ้มจดัส่ง
ไฟล์คู่มอืวธิกีารใชง้านระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกนั ขอใหท้่านโปรดศกึษา คู่มอืวธิกีารใชง้านโดย
ละเอยีดจากอเีมล (e-mail) ทีบ่รษิทัไดส้ง่ใหท้่าน ทัง้นี้ ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 
60 นาทกี่อนเริม่การประชุม อย่างไรกต็ามการถ่ายทอดสดจะเริม่ในเวลา 9.00 น. 

 
สําหรบัวธิกีารลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน 
“เหน็ด้วย” หรอื “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสําหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่านเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ
 
ทัง้นี้ขอความกรุณาใหท้่านผูถ้อืหุน้งดใหช้ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password)ของท่านแก่บุคคลอื่น
ซึง่ไม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุ เน่ืองจากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืผูร้บัมอบฉนัทะเท่านัน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม และ
การใหช้ื่อผูใ้ช ้(Username)และรหสัผ่าน (Password)แก่บุคคลอื่นทีไ่ม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมอาจทําใหผู้น้ัน้มี
ความรบัผดิตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 
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กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username)และรหัสผ่าน (Password)ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 
เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทนัที (E-MAIL: RUTHAIRAT.B@DODAYDREAM.COM หรือ โทร 
02-9173055 ต่อ 808) 
 

2. กรณีผูถ้ือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะเพื่อเข้ำรว่มประชุม E-AGM  
สําหรบัผู้ถอืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น
หรอืกรรมการอสิระของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทน 

 นายเทอดศกัดิ ์โรจน์สรุกติต ิ
 นายวศนิ ปรธิญั 

กรรมการอสิระ ไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทัง้นี้ โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อ
ในหนังสอืมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจําปี 2565 และส่ง
หนงัสอืมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ตามทีร่ะบุดา้นล่างนี้) ใหบ้รษิทั ภายในวนัที ่21 
เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดงันี้ 

 ช่องทาง E-MAIL: RUTHAIRAT.B@DODAYDREAM.COM 

 ช่องทางไปรษณีย ์: งำนเลขำนุกำรบริษทั บริษทั ด ูเดย ์ดรีม จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 32 ถนนเคหะรม่เกล้ำ แขวงรำษฎรพ์ฒันำ เขตสะพำนสูง กรงุเทพมหำนคร 10240 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 
บุคคลธรรมดำ 

 ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทย 
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 
(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวั 
พนกังานองคก์ารของรฐัหรอืสาํเนาใบขบัขีท่ีย่งัไม่หมดอายุของผูถ้อืหุน้ผูม้อบฉนัทะ ทีล่งนามรบัรอง
แลว้  
(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ
ทีล่งนามรบัรอง (หากมกีารเปลีย่นชื่อ และ/หรอืนามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย) 

 ผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 
(ข) สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ผูม้อบฉนัทะทีล่งนามรบัรองแลว้ และ 
(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บั 
มอบฉนัทะ ทีล่งนามรบัรองแลว้ 

 
นิติบุคคล 

 นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ 
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 
(ข) สาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / หา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน โดยกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ทีล่งนามรบัรองโดยผูม้อีาํนาจ และ 
(ค) สาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีาํนาจที่
ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะทีล่งนามรบัรองแลว้ 
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 นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 
(ข) หนงัสอืรบัรองบรษิทั / หา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล / กองทุนรวม  ทีล่งนามรบัรองสาํเนาเอกสาร และ 
(ค) สาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีาํนาจที่
ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
3. ช่องทำงส ำหรบัผูถื้อหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรอืค ำถำมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการ

ของบรษิทั หรอืเกีย่วขอ้งกบัวาระใด ๆ ซึง่จะพจิารณาในการประชุม E-AGM มดีงันี้ 
 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมสามารถส่งคําแนะนําหรอืคําถามได้ผ่าน

ระบบการประชุม E-AGM 
 ผูถ้อืหุน้สามารถสง่คาํแนะนําหรอืคาํถามล่วงหน้าให้บรษิทั ก่อนวนัประชุมผ่านช่องทาง  

E-MAIL: RUTHAIRAT.B@DODAYDREAM.COM 
 
 
 
 
 
 


