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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

เขียนท่ี......................................................... 

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

(1) ขา้พเจา้.......................................................................................สญัชาติ................................ 

อยูบ่า้นเลขท่ี.................................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง......................................... 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.............................................................. 

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 

รวม............................................. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ................................................ เสยีง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้(โปรดใสเ่ครือ่งหมาย  หนา้ชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงชือ่เดยีว) 

  1. .............................................................................................................อาย.ุ.................ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี................... ถนน.................................ตาํบล/แขวง......................................... 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.................. 
หรอื  2. นายเวทย ์นชุเจรญิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  อาย ุ67 ปี 

ท่ีอยู ่บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 9/241-242  อาคารยเูอ็มทาวเวอร ์ชัน้ 24 

ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

หรอื  3. นายเอกชยั ติวตุานนท ์กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  อาย ุ68 ปี 

ท่ีอยู ่บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 9/241-242  อาคารยเูอ็มทาวเวอร ์ชัน้ 24 

ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัจันทรท่ี์ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน  

เลขท่ี 92 ถนนพระรามเกา้ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

         มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

                      มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

                             หุน้สามญั ......................... หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้......................... เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 

วาระที่ 4 วาระอืน่ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย             ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุน

หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ...........................................ผูม้อบฉนัทะ  

        (..........................................)          
 

 

ลงช่ือ...........................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(...........................................) 
 

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุ

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ในวนัจนัทรท่ี์ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ 

ทิวลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขท่ี 92 ถนนพระรามเกา้ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรอืท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระท่ี............. เรือ่ง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เรือ่ง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เรือ่ง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี............. เรือ่ง…………………………………………………………………………………………….. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย             ไมเ่ห็นดว้ย           งดออกเสยีง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ...........................................ผูม้อบฉนัทะ  

        (..........................................)     

      
 

ลงช่ือ...........................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(...........................................) 

 




