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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

Proxy Form B  
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ........................................    เขียนที่ ........................................  
Shareholders’ Registration No.                  Written at 
                   วันที่/Date .................... เดือน/Month .................... พ.ศ./Year .................... 
             
ข้าพเจ้า ................................................................................  สัญชาติ ................................................................................ 
I/We         Nationality 
อยู่บ้านเลขที ่........................................   ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ........................................ 
Residing at                   Road                   Sub-District 
อ าเภอ/เขต ........................................    จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................ 
District                                  Province   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 .......... ปี/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 ์สุขสมจิตร์ (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. 

 (5)  ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
        I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows; 

 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี้ 
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions; 

                   วำระที ่1         พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 2/2560 
                    Agenda 1            To consider and endorse the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2017 

 

                                   เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 

               วำระที่ 2         พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
                   Agenda 2            To consider and acknowledge the operational results of the Company for the accounting period ending 31 December 2017 

                                 วาระนี้ไม่มกีารลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
                                 There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement. 
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               วำระที่ 3      พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรั บรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2560 

                   Agenda 3     To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive Income Statement of the Company for the    
accounting period ending 31 December 2017 

 เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

                วำระที่ 4       พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560      

                   Agenda 4         To consider and approve the allocation of the profits as a legal reserve and the dividend payment from the operational results for   
the accounting period ending 31 December 2017 

                                เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  
               วำระที่ 5      พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำป ี2561 
                   Agenda 5          To consider and approve the appointment of directors in place of the directors who were due to retire by rotation for the year 2018 
                                    แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด                         แต่งต้ังกรรมการรายบุคคล 

        To elect directors as a whole                          To elect each director individually               

            5.1 นายกฤช ฟอลเล็ต/Mr. Krish Follett 

                  เห็นดว้ย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 5.2 นายนิติโรจน์ มโนลมา้ย/Mr. Nitiroj Manolamai 

       เห็นดว้ย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 5.3 นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์/Mr. Piyawat  Ratchapolsitte 

       เห็นดว้ย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 5.4 นายศุภวัฒน ์วนิชประภา/Mr. Suphawat Vanichprapha 

                  เห็นดว้ย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

               วำระที่ 6        พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรใหม ่ประจ ำปี 2561 
                   Agenda 6      To consider and approve the new director for the year 2018 
            เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

               วำระที่ 7      พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำป ี2561   
                   Agenda 7     To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2018 
   เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

               วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2561   

               Agenda 8    To consider and approve the appointment of the auditors of the Company and the determination of the audit fee for the year 2018 
  เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  
               วำระที่ 9      พิจำรณำอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถปุระสงค ์

                   Agenda 9       To consider and approve the amendment to the Company’s objectives and the Memorandum of Association of the Company in 
Article 3 Re: Objectives 

            เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

               วำระที่ 10      พิจำรณำอนุมัตแิก้ไขข้อบงัคับของบรษิัท  
                   Agenda 10     To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association  

            เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain               

               วำระที่ 11      พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
                   Agenda 10     To consider other matters (if any) 

  เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain         
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(6)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น 
 การลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น   

  Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder. 

(7)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลง    
 มติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ   
 พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated    
above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the proxy deems 
appropriate. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ท าเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 
                  ลงชื่อ/Signed .................................................. ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

(..................................................) 
 

ลงชือ่/Signed .................................................. ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                  (..................................................) 
 
หมำยเหต/ุRemark 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคน 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคลก็ได้ 
In the Agenda of appointment and election of the directors, the shareholder/proxy can elect the director as whole or individual. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
ตามแนบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached. 
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ใบประจ ำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
The Annex to the Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันอังคารที่ 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 
The proxy is granted by a shareholder of Do Day Dream Public Company Limited for the 2018 Annual General Meeting of the 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. 

........................................................................... 

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows; 

 
        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                         (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
            (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions; 

 
                         วาระที่ ..........   เร่ือง ..................................................................................................................................................................... 
                              Agenda              Subject 

                         เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove    งดออกเสียง/Abstain       
                         วาระที่ ..........   เร่ือง ..................................................................................................................................................................... 
                              Agenda              Subject 

                         เห็นด้วย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove    งดออกเสียง/Abstain 
                         วาระที่ ..........   เร่ือง ..................................................................................................................................................................... 
                              Agenda              Subject 

                     เห็นดว้ย/Approve        ไม่เห็นด้วย/Disapprove    งดออกเสียง/Abstain 
                 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true. 
 
                                                                           ลงชื่อ/Signed .................................................. ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
             (..................................................) 
                        
                                               ลงชื่อ/Signed .................................................. ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
             (..................................................) 
                          


