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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

 เขียนท่ี  

 Written at 

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

 Date  Month  Year  

(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ อยู่บา้นเลขท่ี  

I/We  Nationality  Residing/Located No.  

ถนน ตาํบล/แขวง                            อาํเภอ/เขต จงัหวดั  

Road                       Sub-District/Sub-area                  District/Area  Province  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) จาํนวน หุน้  

being shareholder of Dohome Public Company Limited, holding  shares in total  

ทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี ใบหุน้เลขท่ี ถึงเลขท่ี  

Shareholders’ Registration No.  Script No.  to  

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั 

Shares in total which is entitled to cast  

หุน้สามญั: หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั 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  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/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                  -  ตาํบล/แขวง        หนองบอน        อาํเภอ/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 ดาํรงปิยวุฒิ ์                      อายุ     38 ปี อยู่บา้นเลขท่ี                      686           

 Name Ms. Naruechon Dhumrongpiyawut  age   38     years, residing at No.          686       

 ถนน  บรมราชชนนี        ตาํบล/แขวง       บางบาํหรุ                อาํเภอ/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 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์กรุงเทพฯ เลขท่ี 99/1  

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง 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. 

(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  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 

Agenda 1 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2021 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สาํหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

Agenda 2 To consider and approve the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries for the year 

 ended 31 December 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,423,015,522  บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจําหน่าย

 จํานวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 4 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital of THB 820,669,460 from the registered 

capital of THB 3,243,684,982 to THB 2,423,015,522 by canceling 820,669,460 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 
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 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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 ่5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทนุจาํนวน 484,603,105 

หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่

จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีจ่ัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ คร้ังที ่1 ชุดที ่2 (ESOP-W2) และชุดที ่3 (ESOP-W3) 

และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda 5 To consider and approved the increase of the Company’s registered capital by THB 484,603,105 from the existing 

 registered capital of THB 2,423,015,522 to THB 2,907,618,627 by issuing 484,603,105 newly ordinary shares with 

 a par value of THB 1 per share to accommodate the distribution of stock dividend and to accommodate the right 

 adjustment of warrant to purchase the Company’s ordinary shares allocated to the Company’s employees No.1 

 Series 2 (ESOP-W2) and Series 3 (ESOP-W3) 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 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่

จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ คร้ังที ่1 ชุดที ่2 (ESOP-W2) และชุดที ่3 (ESOP-W3) 

Agenda 6 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 484,603,105 shares with 

 a par value of THB 1 to accommodate the stock dividend payment and to accommodate the right adjustment of warrant 

 to purchase the Company’s ordinary shares allocated to the Company’s employees No.1 Series 2 (ESOP-W2) and 

 Series 3 (ESOP-W3) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท ข้อที่ 11 และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 ของ

 บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

Agenda 7 To consider and approve the amendment of the objectives of the Company No. 11 to cover the business activity of 

 the Company and amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with 

 the amendment of the objectives of the Company.; 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการของ

 บริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

Agenda 8 To consider and approve the re-election of directors who are due to be retired by rotation for another term 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา 

 Ms. Ariya Tangmitrphracha 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

    Approve                       Disapprove                                  Abstain                      

 2. นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ 

 Mrs. Saliltip Ruangsuttipap 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

    Approve                       Disapprove                                  Abstain                      

       3. นายมารวย ตั้งมิตรประชา 

      Mr. Maruay Tangmitrphracha 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง เสียง 

    Approve                       Disapprove                                  Abstain                      
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วาระที ่9  พิจารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาํปี 2565 

Agenda 9 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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 ่10  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 

Agenda 10 To consider and approve the appointment of auditors and the remuneration of auditors for the year 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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 ่11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 11 Other matters (if any) 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการ

ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves 

in all respects. 
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 ลงชื่อ ผูม้อบฉนัทะ  

 Signed (  ) Grantor  

 ลงชื่อ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

 Signed (  ) Grantee 

 ลงชื่อ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

 Signed (  ) Grantee 

 ลงชื่อ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

 Signed (  ) Grantee 

 

 

 

หมายเหตุ / Remarks  

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ 

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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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 

Attachment to Proxy Form 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ดูโฮม จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 

21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง แกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์กรุงเทพฯ เลขท่ี 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

A proxy is granted by a shareholder of Dohome Public Company Limited for the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders’ 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. 

วาระท่ี   

Agenda   

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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   

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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   

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  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                      

 

 


