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                                                                                                                                                                                                     AGM 2561 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
(สําหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

 
(1) ข้าพเจ้า          _ _  สญัชาติ                             

สํานกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี                ถนน             ตําบล/แขวง                
อําเภอ/เขต     จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์      
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                 เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 

(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 เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนเข้าเจ้าในการประชมุสามญั    
ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี                  
วอเตอร์เกท เลขท่ี 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนครัง้นี ้ดงันี ้
มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 หุ้นสามญั    หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้     เสียง 

  หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
  รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุดงันี ้  
 

       วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 
                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                        เห็นด้วย                         ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสียง  
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                                  วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) ประจาํปี 2561 

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                 เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย                   งดออกเสียงเสียง                
                        

                          วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว 

           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง   
  

        วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และการ
จัดสรรสาํรองตามกฎหมาย    

              (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง   
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
                (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
               เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ คณุเดวดิ  รชิารด์ นารโ์ดน 
         เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง   
 ช่ือกรรมการ     คณุววิฒัน์  จริฐัตกิาลสกุล  
         เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง   
 ช่ือกรรมการ     คณุไกรลกัขณ์  อศัวฉตัรโรจน์ 
        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
  ช่ือกรรมการ     คณุอภชิยั  บุญธรีวร 
        เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง     

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 และอนุมัตค่ิาตอบแทน
กรรมการ สาํหรับปี 2562   

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                               เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
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       วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจาํปี 2562 

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

  วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง            
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

                                                         ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (                                                      )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (                                                      )  

  
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4 วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.     ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมได้ในประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. ตามแนบ                                                                                                        
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้องวอเตอร์เกท                
บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขท่ี 847 ถนนเพชรบรีุ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึ
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

                วาระท่ี   เร่ือง            
         (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

             วาระท่ี   เร่ือง           
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย       ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
 

             วาระท่ี   เร่ือง           
              (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง  
 

         วาระท่ี   เร่ือง           
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

             วาระท่ี   เร่ือง           
             (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง  
 

  วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
                     ช่ือกรรมการ           

              เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง 
                ช่ือกรรมการ          
        เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง   
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  ช่ือกรรมการ           
         เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง   
 ช่ือกรรมการ         
        เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         
        เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ           
                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสียง 

                 ช่ือกรรมการ          
         เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง   

  ช่ือกรรมการ           
         เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง   
 ช่ือกรรมการ         
        เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         
        เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ           
               เห็นด้วย            ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสียง 

                 ช่ือกรรมการ          
        เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง   

    
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงลายมือช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
 (                                                      )  

วนัท่ี   
 

ลงลายมือช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
วนัท่ี   

  
 
 
 
 
 
 
 

 


