
  
 

หนา้ 1 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 
 เขียนที่  
 Written at 
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month  Year   
 ขา้พเจา้                                                                                                        สญัชาติ อยู่บา้นเลขท่ี  
 I/We  Nationality Residing/Located No.  
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั  
Road Sub-District/Sub-area District/Area Province  
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 

 
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       นางสาวนฤชล ด ารงปิยวุฒิ ์                      อาย ุ    38 ปี อยู่บา้นเลขท่ี                      686           
 Name Ms. Naruechon Dhumrongpiyawut  age   38       years, residing at No.                   686  
 ถนน       บรมราชชนนี        ต าบล/แขวง       บางบ าหรุ                อ าเภอ/เขต         บางพลัด              
 Road Borommaratchachonnani Sub-District/Sub-area    Bangbumru      District/Area    Bangplad  

 จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์     10700     

 Province Bangkok Metropolis Postal Code 10700  

 
 
 

Duty Stamp 
Baht 20 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



  
 

หนา้ 2 

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง แกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on behalf of myself/ourselves at the Annual General Shareholders’ 
Meeting 2022 to be held on Thursday 21st April 2022 at 2.00 p.m. at the Grand Ballroom, 3rd Floor, The Emerald Hotel 
Bangkok No. 99/1 Ratchadapisek Road, Dindeang Sub-district, Dindeang District, Bangkok Metropolis 10400. 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any acts or 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 

 
 

 
 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  
แบ่งแยกจ 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. 

 


