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                                                                                                                                                                                                     AGM 2560 

                                                  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                            

-------------------------- 
 

       เขียนที่       

      วนัที่     เดือน     พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า          _ _ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   

    หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                เสยีง ดงันี ้

 สญัชาติ                                   

อยูบ้่านเลขท่ี                ถนน             ตําบล/แขวง                                                                 

อําเภอ/เขต     จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์     

 หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

             (1)      อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน             

     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์                   

     หรือ 

     (2)          อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี          ถนน       

     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                 จงัหวดั         รหสัไปรษณีย์                

     หรือ 

 (3)      อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขท่ี                           ถนน                                          

ตําบล/แขวง                  อําเภอ/เขต                         จงัหวดั              รหสัไปรษณีย์     

คนหนึง่คนใดเพียงผู้ เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั   

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์

เกท เลขท่ี 847 ถนนเพชรบรีุ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน

ด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนเข้าเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 

       วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559  

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                        เหน็ด้วย                         ไม่เหน็ด้วย                งดออกเสียง  
              

                                  วาระที่ 2   รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                 เหน็ด้วย                       ไม่เหน็ด้วย                   งดออกเสียงเสียง                

                                                                                                                    

 
ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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                          วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับ

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแล้ว   

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง   
  

        วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 และการ

จัดสรรสาํรองตามกฎหมาย    

              (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง   
 

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ 

                (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

               เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ   

         เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ     นายชาญวทิย์ อมตะมาทชุาต ิ 

         เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ     นายสมศกัดิ ์ประถมศรีเมฆ   

        เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  

  ช่ือกรรมการ     นางกฤษณา สขุบญุญสถิตย์   

        เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง     

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 และการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ สาํหรับปี 2560   

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                               เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง  

                                   

       วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี  

ประจาํปี 2560  

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
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  วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง        

  วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัท  

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง          

  วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขข้อ 25 และเพิ่ม

ข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 25/1 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง          

  วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง          

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมข่ดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ

เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน

หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

 

หมายเหตุ

 2. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น      ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ                                                                                          

หน้า 3  ของจํานวน 5 หน้า 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 ในวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม 

ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขท่ี 847 ถนนเพชรบรีุ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

-------------------------------------------- 

 

                วาระท่ี   เร่ือง            

         (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

         (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 

             วาระท่ี   เร่ือง           

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง  

 

             วาระท่ี   เร่ือง           

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง  

 

         วาระท่ี   เร่ือง           

            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 

 

             วาระท่ี   เร่ือง           

             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

       AGM 2560  

        วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

                     ช่ือกรรมการ           

              เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง 

                ช่ือกรรมการ          

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง   

  ช่ือกรรมการ           

         เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ           

                เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

                 ช่ือกรรมการ          

         เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

  ช่ือกรรมการ           

         เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ         

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ           

               เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

                 ช่ือกรรมการ          

        เหน็ด้วย             ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

  ช่ือกรรมการ           

        เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย       งดออกเสียง   

    

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 

ลงลายมือช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

วนัท่ี   

 

ลงลายมือช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

วนัท่ี   

       

                                              

 
หน้า 5  ของจํานวน 5 หน้า 

 

lalita
Text Box


	
	สิ่งที่ส่งมาด้วย
	นิยามกรรมการอิสระ

	
	คุณจรีพร

	
	ดร.สมศักดิ์ ประถม

	
	คุณชาญวิทย์

	
	ดร.กฤษณา

	สิ่งที่ส่งมาด้วย
	นิยามกรรมการอิสระ

	
	คุณจรีพร
	
	แนบท้าย K.Jareeporn


	
	คุณชาญวิทย์

	
	ดร.สมศักดิ์ ประถม

	
	ดร.กฤษณา

	สิ่งที่ส่งมาด้วย
	นิยามกรรมการอิสระ

	สิ่งที่ส่งมาด่วย
	รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
	Mr. Apichai Boontharawara


	สิ่งที่ส่งมาด่วย
	รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
	Mr. Apichai Boontharawara


	
	คุณจรีพร





