
หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Specific Form) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ   

       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน     ตาํบล/แขวง       

Reside at    Road     Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์      

Amphoe/Khet  Province     Postal Code   
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
      being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                           เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                                                             shares, and having the right to vote equal to                                            votes as follows: 

 หุน้สามญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                      เสียง 
  ordinary share       shares, having the right to vote equal to           votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                        เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                                   votes. 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้    

      Hereby appoint 

 (1) นายพิชิต อคัราทิตย ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 60 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 8/105 หมู่ 4  

     Independent Director and Audit Committee  age          years, resides at    

ถนน     ตาํบล/แขวง  อนุสาวรีย ์   อาํเภอ/เขต บางเขน    

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code    , or 
 

 (2) นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ กรรมการอิสระ  อาย ุ 44 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 48/126    

     Independent Director  age          years, resides at    

ถนน  เสรี   ตาํบล/แขวง  สวนหลวง   อาํเภอ/เขต  สวนหลวง   

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์                       
Province     Postal Code       

 (3) นายสมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 61 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 120/553    

     Independent Director and Audit Committee  age          years, resides at    

ถนน  สุขมุวิท 101/1  ตาํบล/แขวง  บางนา   อาํเภอ/เขต  บางนา   

Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์                       
Province     Postal Code       

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 

ประจาํปี 2556    ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559     เวลา 14.00 น. 
For the year 2016    on 25 April 2016    at 2.00 p.m. 

ณ หอ้งวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
at Watergate Ballroom, 6th Floor Amari Watergate Bangkok 847 Petchburi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows; 
 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ผ่านมา 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  รับทราบ/ Acknowledge    ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 3 รับทราบผลการเสนอซ้ือหลกัทรัพย์เพ่ือการเพกิถอนหุ้นของบริษทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จาํกดั (มหาชน) จากการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  รับทราบ/ Acknowledge    ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 4 พจิารณามตอินุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

 การแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทั้ง 3 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 Re-appointment of 3 directors who retire by rotation, to hold office of director for another term 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Appointment of each director 

 ช่ือกรรมการ นายอภิชยั บุญธีรวร   
 Director’s name: Mr. Apichai Boontherawara 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 ช่ือกรรมการ นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท 
 Director’s name: Mr. Jakrit Chaisanit 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 ช่ือกรรมการ นายอรรถวิทย ์เฉลิมทรัพยากร 
 Director’s name: Mr. Arttavit Chalermsaphayakorn 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
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 ช่ือกรรมการ นายสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั 
 Director’s name: Mr. Somsak Boonchoyruengchai 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิ 7,000 ล้านบาท 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 10 พจิารณาแต่งตั้งผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพิม่เตมิ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน 

 Re-appointment of 3 new directors  

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 Appointment of each director 

 ช่ือกรรมการ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน 
 Director’s name: Mr. David Richard Nardone 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 ช่ือกรรมการ นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ 
 Director’s name: Mr. Vivat Jiratikarnsakul 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 ช่ือกรรมการ นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์
 Director’s name: Mr. Krailuck Asawachatroj 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

The proxy’s vote in any agenda which is not in compliance with this Proxy shall be incorrect and not be my/our vote as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้
ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any tact the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุก
ประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting (other than the case where the proxy does not vote in compliance herewith) shall be deemed as 
my/our own act(s) in every respects. 
 
 

    ลงช่ือ ……………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ 

    Signed   (………...…………………………….) Grantor 
 

    ลงช่ือ  ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 

    Signed  (………………………………………..) Proxy 
 

********************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ข) ตามแนบ 



 
หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข) 
Supplemental Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited. 

 
 ในการประชุมผูจ้องหุน้/ การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/ วสิามญั คร้ังท่ี ………………………………………………….  
 At the Share Subscribers’ Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No.               

ในวนัท่ี …………………………………… เวลา ……………… น.   ณ…………………………………………………………………………. 
to be held on date      time     hrs.  at 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

***************************************************************************** 
 

วาระท่ี ……… เร่ือง …………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท่ี ……… เร่ือง …………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท่ี ……… เร่ือง …………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect. 
 
 

    ลงช่ือ …………………………. ผูม้อบฉนัทะ 
    Signed   (………...…………………………….) Grantor 
 

    ลงช่ือ  …………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    Signed  (………………………………………..) Proxy 

      วนัท่ี (Date)   …………./…………../………….. 


