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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 เขียนที่  
 Written at 
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ อยู่บา้นเลขท่ี  
I/We  Nationality  Residing/Located No.  
ถนน ต าบล/แขวง                            อ าเภอ/เขต จงัหวดั  
Road                       Sub-District/Sub-area                  District/Area  Province  
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) จ านวน หุน้  
being shareholder of Dohome Public Company Limited, holding  shares in total  
ทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี ใบหุน้เลขท่ี ถึงเลขที่  
Shareholders’ Registration No.  Script No.  to  
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั 
Shares in total which is entitled to cast  
หุน้สามญั: หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 
Ordinary shares:  shares in total which is entitled to cast  votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the Company to be the proxy)  
  1. ชื่อ                                                                    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี   
 Name                      age               years, residing at  
 ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 Road                               Sub-District/Sub-area                    District/Area 
 จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
 Province  Postal Code  
  2. ชื่อ       นายฉัตรชัย ตวงรัตนพนัธ ์                อาย ุ   65        ปี อยู่บา้นเลขท่ี 17 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.45  
 Name Mr. Chatrchai Tuongratanaphan  age 65 years, residing at No. 17,  Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Soi 45 
 ถนน                  -  ต าบล/แขวง        หนองบอน        อ าเภอ/เขต          ประเวศ  
 Road                -             Sub-District/Sub-area   Nong Bon      District/Area  Prawet 
 จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์        10260  
 Province Bangkok Metropolis Postal Code  10260  

หรือ or  3. ชื่อ       นายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล                       อาย ุ        62 ปี อยู่บา้นเลขท่ี   419 ซ.พัฒนาการ 56           
 Name Mr. Suvait Theeravachirakul  age   62       years, residing at No. 419 Soi Pattanakarn 56       
 ถนน                 -  ต าบล/แขวง       พัฒนาการ                อ าเภอ/เขต         สวนหลวง        
 Road               -                 Sub-District/Sub-area  Pattanakarn         District/Area      Suan Luang  

 จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์     10250     

 Province Bangkok Metropolis Postal Code 10250 

 

Duty Stamp 
Baht 20 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสุขุมวิท แกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 
กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสขุมุวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on behalf of myself/ourselves at the Annual General Shareholders’ 
Meeting 2021 to be held on Thursday 8th April 2021 at 2.00 p.m. at the Sukhumvit Grand Ballroom, 3rd Floor, JW Marriott 
Hotel Bangkok, no. 4, Sukhumvit Road, Soi 2, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 

วาระที ่1  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

Agenda 1 To consider and acknowledge the Company’s operating results for the year 2020 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda 2 To consider and approve the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries for the year 
 ended 31 December 2020 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
       Approve               Disapprove                          Abstain                            votes 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of net profit as legal reserve and the dividend payment 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

       Approve               Disapprove                          Abstain                        votes 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ 
 บริษัทฯ คร้ังที ่1 จ านวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
Agenda 4 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company’s newly issued ordinary 
 shares to employees of the Company No.1 in the amount of not exceeding 31,500,000 units, at no cost 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
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 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

        Approve               Disapprove                          Abstain                         

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย
 จ านวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
 สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 5 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital of THB 2,034 from the registered 
capital of THB 2,165,520,000 to THB 2,165,517,966 by canceling 2,034 unissued shares, with a par value of 
THB 1 per share and the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line 
with the reduction of the Company’s registered capital 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

       Approve               Disapprove                          Abstain                      

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,078,167,016 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 1,078,167,016 from the 
 existing registered capital of THB 2,165,517,966 to THB 3,243,684,982 by issuing 1,078,167,016 newly 
 ordinary shares with a par value of THB 1 per share to accommodate the distribution of stock dividend, the 
 capital increase through a general mandate and the issuance and offering of the warrants to purchase the 
 Company’s ordinary shares to employees of the Company, and amendment of Clause 4 of the Memorandum 
 of Association of the Company to be in line with the increase of  the Company’s registered capital 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

       Approve               Disapprove                          Abstain                      
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วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
 รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

Agenda 7 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 180,459,831 shares 
 with a par value of THB 1 to accommodate the stock dividend payment 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

       Approve               Disapprove                          Abstain                      

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

Agenda 8 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 866,207,185 shares 
 with a par value of THB 1 to accommodate the capital increase through a general mandate 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

       Approve               Disapprove                          Abstain                      

วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
 รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 
 คร้ังที ่1 

Agenda 9 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of not exceeding 31,500,000 shares, at a 
 par value of THB 1, to accommodate the exercise of warrant to purchase the Company’s ordinary shares allocated 
 to the Company employees No.1 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

       Approve               Disapprove                          Abstain                      

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
 บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 
Agenda 10 To consider and approve the re-election of directors who are due to be retired by rotation for another term 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
  การแต่งตั้งกรรมการทัง้ชุด 
 Elect the entire group of nominated directors 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
    Approve                       Disapprove                                  Abstain                      
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Elect each nominated director individually 
 1. นายอดิศักดิ ์ตั้งมิตรประชา 
 Mr. Adisak Tangmitrphracha 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
    Approve                       Disapprove                                  Abstain                      
 2. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา 
 Mrs. Nataya Tangmitrphracha 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
    Approve                       Disapprove                                  Abstain                      
       3. นายธรินทร ์ธนียวนั  
      Mr. Tarin Thaniyavarn 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
    Approve                       Disapprove                                  Abstain                      
วาระที ่11  พิจารณาอนุมตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda 11 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
    Approve                       Disapprove                    Abstain                      

วาระที ่12  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

Agenda 12 To consider and approve the appointment of auditors and the remuneration of auditors for the year 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
      Approve                      Disapprove                    Abstain                      
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วาระที ่13  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัฯ ภายใต้วงเงนิไม่เกนิ 10,000,000,000 บาท 
Agenda 13 To consider and approve the issuance and offering of debentures in the amount of not exceeding THB
 10,000,000,000 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
      Approve                      Disapprove                    Abstain                      

 
วาระที ่14 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 14 Other matters (if any) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้น  
ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be considered as 
incorrect and is not my/our behalf as shareholders. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specify or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matter other than those stated 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 ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves 
in all respects. 

 ลงชื่อ ผูม้อบฉนัทะ  

 Signed (  ) Grantor  

 ลงชื่อ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

 Signed (  ) Grantee 

 ลงชื่อ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

 Signed (  ) Grantee 

 ลงชื่อ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

 Signed (  ) Grantee 
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หมายเหตุ / Remarks  
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ  
แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ  

 In the case where there are any additional agendas other than those specified above, the grantor is able to add 
additional details in the attachment to this Proxy Form. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
Attachment to Proxy Form 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 
8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสขุุมวิท แกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเจดบับลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสขุุมวิท ซอย 2
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
A proxy is granted by a shareholder of Dohome Public Company Limited for Annual General Shareholders’ Meeting 2021 
to be held on Thursday 8th April 2021 at 2.00 p.m. at the Sukhumvit Grand Ballroom, 3rd Floor, JW Marriott Hotel Bangkok,  
no. 4, Sukhumvit Road, Soi 2, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110. 
วาระท่ี   
Agenda   

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
      Approve                      Disapprove                    Abstain                      

 
วาระท่ี   
Agenda   

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
      Approve                      Disapprove                    Abstain                      

 
วาระท่ี   
Agenda   

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 
      Approve                      Disapprove                    Abstain                      

 
 


