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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

Proxy Form A 
(General Form) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ...........................................     เขียนท่ี................................................................... 
Shareholder’s Registration No.     Issued at  
 
                  วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ........................ 
                   Date         Month        Year 
 
 (1)  ขา้พเจา้...............................................................................................สญัชาต.ิ...................................................................... 
         I/ We                                                       Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
Reside at No.                 Road              Sub district 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 

District                  Province                        Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                                                shares, and having the right to vote equal to                     votes as follows: 
 หุน้สามญั...............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Ordinary share                                                               shares, and having the right to vote equal to                               votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Preference share                                                           shares, and having the right to vote equal to                                votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   
Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.....................................      
District                      Province          Postal code                             
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                     Or 

 
2. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   

Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                      Province           Postal code                                 
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                     Or 

 
3.   นาย/นาง/นางสาว................................................................................................อาย ุ.....................................ปี  

Mr./Mrs./Ms.                            Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                      Province          Postal code                               
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................                
Email address                                                     Mobile phone                                                                                      

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 
1/2565 ในวนัพฤหสับดท่ีี 30 มิถนุายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ีอื่น
ดว้ย 
Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders for No.1/2022 to 
be held on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue 
thereof.  

 

 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves 
in all respects. 
 

 

 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may 
not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 

Proxy Form B 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ...........................................     เขียนท่ี................................................................... 
Shareholder’s Registration No.     Issued at  
 
                  วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ........................ 
                   Date         Month        Year 
 
(1)  ขา้พเจา้................................................................................................สญัชาต.ิ...................................................................... 
         I/ We                                                       Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
Reside at No.                 Road              Sub district 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 

District                  Province                        Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                                                shares, and having the right to vote equal to                     votes as follows: 
 หุน้สามญั...............................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Ordinary share                                                               shares, and having the right to vote equal to                               votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Preference share                                                           shares, and having the right to vote equal to                                votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   
Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.....................................          
District                       Province          Postal code                             
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                    Or 

 
2.  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   

Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                         Sub district 

 อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                     Province                           Postal code                                 

       อเีมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรอื 
Email address                                                    Mobile phone                                                                                     Or 

 
3.    นาย/นาง/นางสาว................................................................................................อาย ุ....................................ปี  

Mr./Mrs./Ms.                            Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                         Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                      Province          Postal code                               
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                     Or 

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอำกรแสตมป์ 
20 บาท 
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กรรมการอสิระของบรษิัทคนใดคนหน่ึง 
Any of one of Independent Director 

1. นำยทวี มีเงิน หรือ 
Mr. Tawee Mee-ngern or 

2. นำยวุฒ ิมีช่วย หรือ 
Mr. Wuth Meechouay or 

3. ดร.อภวิัตน ์พลสยม หรือ 
Dr. Apiwathana Polsayom or 

4. นำยณรงค ์เดชำธนำรุจิกร 
Mr. Narong Dechathanarujikorn 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอสิระคนอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน 
In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other 
independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 
1/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be 
held on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue. 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ ประจ ำปี 2565 
Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting for year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที ่2 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20,000,000 บำท จำกทุน
จดทะเบียนเดิม 314,000,000 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 334,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จ ำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

Agenda 2 To consider and approve the increase of registered capital increase to accommodate the issuance and 
offering of newly issued ordinary shares with a general mandate (General Mandate) in the amount not 
exceeding THB 20,000,000 from existing registered capital of THB 314,000,000 to the new registered 
capital of THB 334,000,000 by issuing ordinary shares of not exceeding 40,000,000 shares with par 
value of THB 0.50 per share 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
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The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 3 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4. to 

be consistent with the increase of the registered capital of the Company 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่4 พิจำรณำและอนุมัติกำรออก และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 

Mandate) จ ำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท มูลค่ำรวม 20,000,000 บำท เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจ ำกัด 

Agenda 4 To consider and approve the issuance and offering newly issued ordinary shares of the Company 
under the General Mandate in the amount not exceeding 40,000,000 shares at par value of THB 0.50 
per share, total value of 20,000,00 THB, to allocate to specific investors (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

เป็นจ ำนวนไม่เกิน  40,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 9.09 ของทุน
ช ำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

Agenda 5 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares under a general mandate in the 
amount not exceeding 40,000,000 shares with a par value of THB 0.50 per share, representing not more 
than 9.09% of the paid-up capital of the Company to allocate to specific investors (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่6 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษทั  
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Agenda 6 To consider and approve the addition of the Company’s new objective 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่7 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 7 Other matters (if any) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอื
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in 
all respects. 
 
 ลงชื่อ/Signed…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

  (…………………………….………) 

 
 ลงชื่อ/Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 

 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
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หมำยเหต ุ
Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of 
shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the 
proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex attached to the Proxy form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสับดท่ีี 30 มถินุายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่านัน้ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at 
any adjournment thereof to any date, time, and venue. 
 
 

วำระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C 
(Specific Proxy Form only for foreign investors who appoint Custodian in Thailand) 

 
เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้ ...........................................     เขียนท่ี......................................................................... 
Shareholder’s Registration No.     Issued at  
 
                  วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ........................... 
                   Date         Month        Year 
 
 (1)   ขา้พเจา้...............................................................................................สญัชาติ......................................................................... 
          I/ We                                                       Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี....................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
Reside at No.                 Road              Sub district 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

District                  Province                        Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................................... 
As the share custodian of  
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

Being the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 
โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสยีง 
holding a total amount of ordinary share(s)                                        shares, and having the right to vote equal to                                    votes  
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ.....................................ปี   
Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Address                     Road                         Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.....................         หรือ 
District                     Province                           Postal code                               Or   

2. นายทวี มีเงิน หรือ 
Mr. Tawee Mee-ngern or 

3. นายวุฒ ิมีช่วย หรือ 
Mr. Wuth Meechouay or 

4. ดร.อภวิัตน ์พลสยม หรือ 
Dr. Apiwathana Polsayom or 

5. นายณรงค ์เดชาธนารุจิกร  
Mr. Narong Dechathanarujikorn 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอสิระคนอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน 
In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other 
independent directors shall be appointed as the proxy in replacement.     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้
ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสับดท่ีี 30 มิถนุายน  2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ี
อื่นดว้ย 
Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be 
held on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue. 
 

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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 (3)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นีด้ังนี ้
        In this Meeting I/We grant my/our proxy to vote on my /our behalf as follows: 
 
         มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

Granted the proxy according to the total amount of shares hold and entitle for the voting right 
 
 มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

Partially grant by the certain amount of shares as follows: 
หุน้สามญั.....................หุน้ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้................ เสียง 
Ordinary share(s)        share(s) equal to voting right of                     vote(s) 
 
หุน้บรุมิสิทธิ.....................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้................ เสียง 
Preference share(s)        share(s) equal to voting right of                    vote(s) 

  

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
Agenda 1 Consider and certify the minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทั  เพือ่รองรับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยคดิเป็นทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 20,000,000 บาท จากทนุจด
ทะเบยีนเดิม 314,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบยีน 334,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญจ านวนไม่
เกิน 40,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda 2 Consider and approve the increase of registered capital increase to accommodate the issuance and 
offering of newly issued ordinary shares with a general mandate (General Mandate) in the amount not 
exceeding THB 20,000,000 from existing registered capital of THB 314,000,000 to the new registered 
capital of THB 334,000,000 by issuing ordinary shares of not exceeding 40,000,000 shares with par value 
of THB 0.50 per share 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

Agenda 3 Consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4. to be 
consistent with the increase of the registered capital of the Company 
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(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษทั แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท มูลคา่รวม 20,000,000 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

Agenda 4 Consider and approve the issuance and offering newly issued ordinary shares of the Company under the 
General Mandate in the amount not exceeding 40,000,000 shares at par value of THB 0.50 per share, 
total value of 20,000,00 THB, to allocate to specific investors (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
เป็นจ านวนไม่เกิน  40,000,000 หุ้น มูลคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท คดิเป็นไม่เกินร้อยละ 9.09 ของทุนช าระ
แล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

Agenda 5 Consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares under a general mandate in the 
amount not exceeding 40,000,000 shares with a par value of THB 0.50 per share, representing not more 
than 9.09% of the paid-up capital of the Company to allocate to specific investors (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษัท 
Agenda 6 Consider and approve the addition of the Company’s new objective 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7 Other matters (if any) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสียง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี้ ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้     
The voting by the proxy holder in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and 
does not represent my voting as a shareholder 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด   
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda 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 
of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves 
in all respects. 
 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

  (…………………………….………) 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
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หมายเหต ุ
Remarks 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
The proxy form C. is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
  (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 This proxy form must be attached be the following documents: 

 (1)  The power of attorney from the foreign shareholder granting the custodian to sign this proxy form. 
 (2)  The letter affirming that the custodian is permitted for operation custodian business. 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. 
4. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ 
         ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

The annex attached to this proxy can be used where there is more agenda than specified in this proxy. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
The Annex of Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสับดท่ีี 30 มถินุายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
(E-EGM) เท่านัน้ หรอืท่ีจะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at any 
adjournment thereof to any date, time, and venue. 
 
  

วาระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
  

วาระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
  

วาระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสียง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
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