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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

(สาํหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

 

(1) ข้าพเจ้า          _ _ 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       

 สญัชาติ                             

สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี                ถนน             ตําบล/แขวง                

อําเภอ/เขต     จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์      

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                 เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

(2) 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        

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้ เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเข้าเจ้าในการประชุมสามญั    

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัศกุร์ ท่ี 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 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนครัง้นี ้ดงันี ้

มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 หุ้นสามญั    หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้     เสยีง 

  หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้    เสยีง 

  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสยีง  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุดงันี ้  

 

       วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

                 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                        เหน็ด้วย                         ไม่เหน็ด้วย                งดออกเสียง  
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                                  วาระที่ 2   รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                 เหน็ด้วย                       ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียงเสียง 
          

                          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 รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

               (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   รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปื 2559 และกาํหนดค่าตอบแทน 

                                      กรรมการ สาํหรับปี 2560   

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           เหน็ด้วย         ไม่เหน็ด้วย                   งดออกเสียง             
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   วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนของ 

   ผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร             

                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

          เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง   

  วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัตกิารออกหุ้นกู้เพิ่มเติม  

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง        

  วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท 

                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

                  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง          

  วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัท 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 รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

                                                         ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
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1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

หมายเหต ุ

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.     ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมได้ในประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ                                                                                                        
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

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  

 

  วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

                     ช่ือกรรมการ           

              เหน็ด้วย          ไม่เหน็ด้วย        งดออกเสียง 

                ช่ือกรรมการ          

        เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง   
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  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   
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