
 (Duty Stamp 20 Baht)  
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A) 

 
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     
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนเพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
ในวันศุกรท์ี่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.ณ หอ้งประชุม บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะแกรนด ์โฟรว์ิงส ์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 
333 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting No. 1/2020 
(the Meeting) on Friday 7th Febuary 2020 at 10.00 hours at Grand Ballroom, 3 rd floor, the Grand Fourwings Convention Hotel 
Bangkok , Srinakarin No. 333 Srinakarin Road, Huamark, Bang Kapi, Bangkok 10240or such other date, time and place as the 
Meeting may be adjourned. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
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 ไมส่ามารถแบง่แยกจ 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. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบรษัิท ไดแ้ก่ นายกฤช ฟอลเล็ต หรอื นายณฏัฐะวฒิุ เครอืประดบั 
เป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ (รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 6) 
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company, Mr. Krish Follett or Mr. Nattawut 
Kruapradub, to be the proxy (details of directors as shown in the Attachment 6). 

 
 


