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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

       เขียนที่...................................................... 
วนัท่ี..........เดอืน....................พ.ศ. ............ 

               

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................สญัชาติ................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์........................... 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้
รวม...............................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  หนา้ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะเพียงชื่อเดียว) 
  1.............................................................................................................อาย.ุ.................ปี  

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

หรือ  2. นายเวทย์ นชุเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  อาย ุ64 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 96 ถนนจนัทรคามพิทกัษ์ ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอเมือง จ.นครปฐม 
ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

หรือ  3. นายเอกชยั ติวตุานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  อาย ุ65 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 115 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญั
ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัศกุร์ที่ 30 มิถนุายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 

อากร
แสตมป์ 

20 บาท 



 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคับบริษัทโดยเพิ่มข้อบงัคับข้อใหม่เป็นข้อ 24/1 และแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 25 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
วาระที่ 6 รับทราบกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนักับบริษัท 
 วาระนีเ้ป็นการรับทราบ จงึไมม่กีารลงมติ 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                      เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณี

ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

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

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

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2560 ในวนัศกุร์ที่ 30 มิถนุายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน 
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
 

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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย             ไมเ่ห็นด้วย           งดออกเสยีง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

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

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




