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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
Proxy Form A 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ........................................                 เขียนที่ ........................................ 
Shareholders’ Registration No.                               Written at 
                          วันที่/Date .................... เดือน/Month .................... พ.ศ./Year .................... 
 
ข้าพเจ้า/ I/We ................................................................................  สัญชาติ/ Nationality ........................................            

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at ........................................  ถนน/ Road ...............................................       ต าบล/แขวง/ Sub-District ........................................   
อ าเภอ/เขต/District .................................................  จังหวัด/Province .......................................       รหัสไปรษณีย์/Postal code ........................................ 
    
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ำกัด (มหำชน) / As a shareholder of Do Day Dream Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น ........................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสียง 
Holding the total amount of        shares, and have the right to vote equal to                             votes 
ขอมอบฉันทะให้/Hereby appoint 
  (1)  ชือ่/Name ................................................................................  อายุ/Age .......... ป/ีYears 

อยู่บ้านเลขที ่........................................  ถนน ........................................            ต าบล/แขวง ........................................ 
Residing at                Road                                   Sub-District 
อ าเภอ/เขต ........................................   จังหวัด ........................................  รหัสไปรษณีย์ ........................................  หรือ/or 
District                                                 Province    Postal code  

  (2) พล.ต.อ. ชัชวาลย ์สุขสมจิตร ์(กรรมการอิสระ) / Pol. Gen. Chatchawal Suksomjit (Independent Director) 

  (3) นายณัฏฐะวุฒ ิเครือประดับ (กรรมการอิสระ) / Mr. Nattawoot Krerpradab (Independent Director) 

  (4) นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ (กรรมการอิสระ) / Mr. Songpol Chevapanyaroj (Independent Director) 

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันอังคาร
ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 ตึกอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2018 Annual General Meeting of Shareholders. On Tuesday 24th day of April 2018, 14.00 hours at 
Crystal Grand Ballroom, 2nd floor, E building, Crystal Design Center (CDC) , No. 1420/1 Pradit Manutham Rd., Klong Chan Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok 
Metropolis 10240, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้ท าเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 

                       ลงชื่อ/Signed .................................................. ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
             (..................................................) 
                            
                                               ลงชื่อ/Signed .................................................. ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
             (..................................................) 
หมำยเหต/ุRemark 
 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one 
proxy holder in order to vote.   

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ถือไว้ได้ 
The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the shares are held. 
 

 


