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สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

(Duty Stamp 20 Baht) 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B) 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                          เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ      

I/We          nationality 
อยู่บา้นเลขที ่             
Address           

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

being a shareholder of  Do Day Dream Public Company Limited (The Company) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง  
ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to  votes 
as follows: 
❑ หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง  
      ordinary share    shares and have the right to vote equal to   votes 

❑ หุน้บรุิมสิทธิ       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
      preference share   shares and have the right to vote equal to   votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 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 .ชื่อ    อาย ุ      ปี อยู่บา้นเลขที่                

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  .ชื่อ     อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์         
Province Postal Code     
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัศกุรท์ี่ 7 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเดอะแกรนด ์ โฟรวิ์งส ์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืน
ดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf The Extraordinary General Meeting No. 1/2020 
(the Meeting) on Friday 7 February 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 10240 or such other date, time and place as the 
Meeting may be adjourned.  
(4)         ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่24 เมษายน พ.ศ. 2562 
Agenda 1 To Consider and Certify the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting 2019, held on 24 April 2019 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
  
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามัญทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วของบริษัท คิวรอน จ ากัด และ บริษัท อเล็กซี่เทรนน่ิง 

แอนด ์คอนซัลติง้ จ ากัด 
Agenda 2 To consider and approve the purchase of issued and paid-up ordinary shares of Kuron Corporation Limited and Alexi 

Training and Consulting Company Limited  
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ )ถ้าม(ี 
Agenda 3 Other Matters (if any) 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

(5) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ        
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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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. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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                 ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

           ลงนาม/Signed                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะ  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. ผูถ้ือหุน้จะมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีระบไุวใ้นขอ้ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) 
ได ้เวน้แต่กรณีผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

4. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผู้
มีส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (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 สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.  

6. ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท ไดแ้ก่ นายกฤช ฟอลเล็ต หรือ นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดบั เป็นผูร้บัมอบฉันทะ
แทนผูถ้ือหุน้ (รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5)  
The shareholder may appoint Independent Director of the Company, Mr. Krish Follett or Mr. Nattawut Kruapradub, to be the 
proxy (details of directors as shown in the Attachment 5). 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

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

 ในการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ในวันศุกรท์ี่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม บอลรูม ชั้น 
3 โรงแรมเดอะแกรนด ์โฟรว์ิงส ์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

For The Extraordinary General Meeting No. 1/2020 shall be held on Friday 7 February at 10.00 hours The Grand 
Fourwings Convention Hotel Bangkok, Srinakarin No. 333 Srinakarin Road, Huamark, Bang Kapi, Bangkok 10240 or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

วาระที่     เร่ือง          
Agenda  Re :  

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

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

❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่     เร่ือง          
Agenda  Re :  

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

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

❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่     เร่ือง          
Agenda  Re :  

❑ ชื่อกรรมการ    
❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
❑ ชื่อกรรมการ    

❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

❑ ชื่อกรรมการ    
❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 

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

ลงช่ือ/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 




