
 

 
 (Duty Stamp 20 Baht)  

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B) 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                          เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ      

I/We          nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่             
Address           

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  

being a shareholder of  Do Day Dream Public Company Limited (The Company) 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง  
ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to   votes as 
follows: 
 หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to    votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 
      preference share   shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ก็ได ้โปรดใชข้อ้มลูตามหมายเหตขุอ้ 6) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy, 
please refer to details in Remark No.6) 
1.  ช่ือ     อาย ุ      ปี อยูบ่า้นเลขที่                

Name  age      years, residing at 
ถนน   ต  าบล/แขวง      อ  าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code     or 

2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต  าบล/แขวง      อ  าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์         
Province Postal Code     

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563 ในวันจันทรท์ี่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งจัดเลีย้งยูนิโก้, สนามกอลฟ์ยูนิโก ้แกรนเด ้กอลฟ์ คอรส์ เลขที่ 2 
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250  หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting 2020 
(the Meeting) on Monday 29th June 2020 at 10.00 hours at Unico meeting room, Unico Grande Golf Course, no. 2, Krungthepkreetha 
Road, Sapansung, Bangkok 10250 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่7 กุมภาพันธ ์2563 
Agenda 1 To Consider and Certify the Minutes of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2020,  

 held on 7 Febuary 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 



 

  
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2562 
Agenda 2 To Acknowledge the Company’s Performance Results and the Board of Directors’ Report Year 2019 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี 2562  

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 3 To Consider and Approve the Financial Statements and Acknowledge the Auditor Report Year 2019 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 เป็นเงินปันผล 
Agenda 4 To Consider and Approve the Allocation of 2019 Net Profit as Dividend 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 5 To Consider and Approve the Appointment and Remuneration of External Auditors Year 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563  
Agenda 6 To Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace those who will Retire by Rotation in 2020  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   Approve the appointment of all directors 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

   เห็นดว้ยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   Approve the appointment of certain directors as follows: 

  1 นายนิติโรจน ์ มโนลม้าย 
   Mr. Nitiroj Manolamai 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  

 
 
 
 
 

Approve Disapprove Abstain 



 

 

  2 ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจนสุ์รกิตติ 
   Asst. Prof. Dr.Terdsak Rojsurakitti 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  3 นายยุทธพงศ ์มา 
   Mr. Yuthapong Ma 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain   
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda 7 To Consider and Approve the Remuneration of the Board of Directors for Year 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. 
 วัตถุประสงคข์องบริษัท 
Agenda 8 To Consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the Memorandum of  

 Association of the Company in Article 3. Re: Objectives 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other Matters (if any) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 

(1) ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉันทะ        
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t 
my/our voting. 

 (7) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 
in all respects. 
 
 
 
 



 

 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนั้น เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to 
be the actions performed by myself/ourselves. 

 
 

           ลงนาม/Signed                 ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
 

           ลงนาม/Signed                 ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉันทะ  หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ระบไุวใ้นขอ้ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ  านวนที่ระบุไวใ้นขอ้ (2) 
ได ้เวน้แตก่รณีผูร้บัมอบฉันทะตามแบบ ค. 
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion 
of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉันทะ                  
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

4. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เชน่ กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผู้
มีสว่นไดเ้สียในกิจการเรือ่งใดที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that 
the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide 
evidence by specifying in Clause (5). 

5. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.  

6. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท ไดแ้ก่ นายกฤช ฟอลเล็ต หรือ นายณัฏฐะวฒิุ เครือประดบั เป็นผูร้บัมอบฉันทะ
แทนผูถื้อหุน้ (รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ) 
The shareholder may appoint Independent Director of the Company, Mr. Krish Follett or Mr.Nattawoot Krerpradab to be the 
proxy (details of directors as shown in the Attachment ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Do Day Dream Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี  2563 ในวันจันทรท์ี่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งจัดเลีย้งยูนิโก้, สนาม
กอลฟ์ยูนิโก ้แกรนเด ้กอลฟ์ คอรส์ เลขที่ 2 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 หรอืที่จะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

For the Annual General Shareholders’ Meeting 2020 shall be held on Monday 29th  June 2020 at 10.00 hours at Unico 
meeting room, Unico Grande Golf Course, no. 2, Krungthepkreetha Road, Sapansung, Bangkok 10250 or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned. 
 

วาระที่     เรือ่ง          
Agenda  Re :  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เรือ่ง          

Agenda  Re :  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่     เรือ่ง          

Agenda  Re :  

 ชื่อกรรมการ    
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 ชื่อกรรมการ    

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ    
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูม้อบฉันทะ/ Grantor 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   



 

 
Definition of Independent Director 

Independent Director is qualified individual and possesses an independency according to the Company’s Corporate 
Governance Policy established by the Board, and the criteria established by the Stock Exchange of Thailand, which have been 
defined equally restrictively to the criteria established by the Stock Exchange of Thailand. An Independent Director must: 

1. holding shares not exceeding 1% of the total number of voting rights of the Company, its parent company, subsidiary, 
affiliate, or controlling person; including the shares held by related persons of the independent director. 

2. neither be nor having been an director (having management role), employee, officer, advisor (obtaining a regular 
salary), or controlling person of the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholder, or 
controlling person; unless the relationship as mentioned have ended not less than 2 years prior to the date of 
appointment. 

3. not be a person related by blood or registration under laws of executives, major shareholders, controlling persons, or 
persons to be nominated as executive or controlling persons of the Company or its subsidiary. 

4. neither be nor having been business relationship with the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major 
shareholder, or controlling person in any manner that may interfere with his/her independent judgment; and not be nor 
have been a substantial shareholder or controlling person in its parent company, subsidiaries, affiliates, major 
shareholder, or controlling persons; unless the relationship as mentioned have ended not less than 2 years prior to the 
date of appointment. 

5. neither be nor having been an auditor of the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholder, 
or controlling persons which may have any conflict of interest; and not having been a substantial shareholder, 
controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, 
subsidiaries, affiliates, major shareholder, or controlling person of the Company; unless the relationship as mentioned 
have ended not less than 2 years prior to the date of appointment. 

6. neither be nor having been any professional advisor including legal advisor or financial advisor who receives an 
annual service fee exceeding 2 million Baht from the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, major 
shareholder, or controlling persons; and not having been a substantial shareholder, controlling person, or partner of 
the professional advisor; unless the relationship as mentioned have ended not less than 2 years prior to the date of 
appointment. 

7. not be nor have been an appointed director as representative of the Company’s director, major shareholder, or any 
shareholder who are related to the Company’s major shareholder. 

8. not conduct any business as same nature nor be significant competition to the Company’s or its subsidiaries; nor 
being substantial partner, director (having management role), employee, officer, advisor (obtaining a regular salary), 
or shareholder with more than 1 percent shareholding of the voting shares in any company conducting same business 
or be significant competition to the Company’s or its subsidiaries. 

9. not have any other manners, which may render him/her incapable of expressing independent opinions with regard to 
the Company’s business. 

 
The Company may appoint a person who has a business relation or provides a professional service described in item No. 4 or 6 
above if the Board carefully considers the business relationship of service provided and concludes that the appointment will not 
interfere with the exercise of independent judgment in the independent director’s responsibilities. 
 
 
  



 

The Information of Independent Director to Present as Proxy 

1.  Mr. Krish Follett (71 Years)  
Address No.6/1 Soi Phaholyothin 17, Chatuchak, Bangkok 10900 
Position - Independent Director; 

- Chairman of the Audit Committee; and 
- Chairman of Risk Management Committee. 

Director Training - Directors Certification Program (DCP) 149/2011 
- Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year-End, Thailand Federation of 
Accounting Professions 
- Diploma Examination Exam (EXAM) 32/2012 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 9/2017, The Thai 
Institute of Director Association (IOD) 

Higest Education Master of Business Administration, Thammasat University 
Working Experiences  
within 5 years 

2016 – Present Independent Director, Chairman of the Audit Committee, and 
Chairman of Risk Management Committee; Do Day Dream PCL. 
2016 – 2019 Chairman; Chaopraya Mahanakorn PCL. 
2016 – Present Independent Director; Bank of China PCL 
2016 – Present Independent Director and Chairman of Risk Management Committee; 
Thai Wacoal PCL. 

Illegal Record in past 10 years  - None - 
Relationship with Management  - None - 
Conflict of Interest that are different from other directors in every agenda proposed in the meeting.                                                - None - 
Having the following interests in  the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or any legal entities that have 
conflicts, at present or in the past 2 years 
Being a director that take part in managing day-to-day operation, employee, or Advisor  who receive 
a regular salary 

 - None - 

Being a professional service provider (i.e. auditor, lawyer)  - None - 

Having the significant business relations that may affect the ability to perform independently  - None - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The Information of Independent Director to Present as Proxy 

2.  Mr. Nattawut Krerpradub (46 Years) 
Address No. 44/3401 Amanta Condo Building 3 Soi 5, Ratchadapisek Road, 

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 
Position - Independent Director; 

- Member of the Audit Committee; and 
- Chairman of Nomination and Remuneration Committee. 

Director Training - Directors Accreditation Program (DAP) 125/2016  
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 27/2017 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2/2017 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018, The Thai 
Institute of Director Association (IOD) 

Highest Education - Management Program, Harvard Business School, USA 
- Bachelor in Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University 

Working Experiences  
within 5 years 

2015 – Present Independent Director, Member of Audit Committee, and 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee; Do 
Day Dream PCL. 

2015 – Present Charter Engineer in Mechanical Engineering; PTT PCL. 
2012 – 2015 Manager of Machine Maintenance, PTT Rayong Gas 

Separation Plant; PTT PCL. 
Illegal Record in past 10 years  - None - 
Relationship with Management  - None - 
Conflict of Interest that are different from other directors in every agenda proposed in 
the meeting.                                               

 - None - 

Having the following interests in  the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or any legal 
entities that have conflicts, at present or in the past 2 years 
Being a director that take part in managing day-to-day operation, employee, or 
Advisor  who receive a regular salary 

 - None - 

Being a professional service provider (i.e. auditor, lawyer)  - None - 
Having the significant business relations that may affect the ability to perform 
independently 

 - None - 

 


