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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

เขียนที่......................................................... 
วนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ. ............ 

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์........................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั..............................................................ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้รวม
....................................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................................ เสยีง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  หนา้ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะเพียงชื่อเดียว) 
  1.............................................................................................................อาย.ุ.................ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี................... ถนน.................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์................... 

หรือ  2. นายเวทย์ นชุเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  อาย ุ66 ปี 
ที่อยู ่บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9/241-242  อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 
ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

หรือ  3. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  อาย ุ67 ปี 
ที่อยู ่บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9/241-242  อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 24 
ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 
847 ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
         มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
                      มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
                             หุ้นสามญั ......................... หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ......................... เสยีง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(MD&A) ประจ าปี 2561 
วาระนีเ้ป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมติ 

อากร
แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไร และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ทัง้ 3 ทา่น 

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ นายวิวฒัน์ จิรัฐตกิาลสกลุ 
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นายวิเศษ จงูวฒันา 
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ นายเอกชยั ติวตุานนท์ 
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้าม)ี 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้มอบฉนัทะ  
        (..........................................)          
 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(...........................................) 

 
 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
เลขที่ 847 ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

วาระท่ี............. เร่ือง…………………………………………………………………………………………….. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้มอบฉนัทะ  
        (..........................................)          
 

ลงช่ือ...........................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(...........................................) 

 


