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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy Form B 

                     เขยีนที ่......................................................... 
 Written at 

       วนัที ่.......... เดอืน ................... พ.ศ. .............. 
 Date       Month            Year 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................ สญัชาต.ิ............................................................  
 I / We   Nationality 
 อยู่บา้นเลขที ่......................................... ........................................... ............ ........................................................ .............  
 Address                           

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)         
 Being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .................................. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................... เสยีง ดงันี้ 
 Holding the total amount of                       shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
 หุน้สามญั …...........................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสยีง 
 Ordinary share           shares and having the right to vote equal to             votes 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ......................................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสยีง 
 Preferred share                        shares and having the right to vote equal to             votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(เลอืกชอ่งใดช่องหนึ่ง)  
 Hereby appoint (please choose one option) 
   1. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 

Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
Province  Postal Code               or   

  2. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 
Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
Province  Postal Code               or   

  3. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 
Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
Province  Postal Code               or   
 

   กรรมการอสิระของบรษิทัคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (ขอ้มลูของกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7) 
Any one of the following Independent Directors to be the proxy (details of the Independent Directors are set out in Attachment 7):  

    1. นางอญัชล ีชวนิชย ์หรอื / Mrs. Anchalee Chavanich or  
    2. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล หรอื / Mr. Chakkrit Parapuntakul or 
    3. พลเอกปรชัญา เฉลมิวฒัน์ หรอื / General Prachya Chalermwat or 
    4. นายอนุชติ อนุชติานุกูล / Mr. Anuchit Anuchitanukul 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix THB 20 Duty Stamp 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2565 ในวนัองัคำรท่ี 26 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมพระรำชก ำหนด
ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
Tuesday, April 26, 2022, at 14.00 hrs through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic 
Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
       In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 
 วาระที ่1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั และค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2564 
 Agenda 1  To acknowledge the Company’s 2021 operating performance and the management discussion and analysis  
   (MD&A)  

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ
    This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast 

 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่

 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
Agenda 2  To approve the Company’s statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal 

 year ended December 31, 2021, which have been audited by the certified public accountant  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
Agenda 3  To approve the dividend payment for the 2021 performance and legal reserve allocation  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
  
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda 4 To approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
         แต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / To elect all nominated directors 
     เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
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   แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors 
1. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน / Mr. David Richard Nardone 

     เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
2. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกลุ / Mr. Vivat Jiratikarnsakul 
  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

3. นายอภชิยั บุญธรีวร / Mr. Apichai Boontherawara 
  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain 

4. นายอคัรพล พเิชษฐวณิชยโ์ชค / Mr. Arkrapol Pichedvanichok 
  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

  
 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 Agenda 5 To approve directors’ remuneration for the year 2022  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve    ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 
 Agenda 6 To approve the appointment of auditor(s) and the auditor’s fee for 2022  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 

 วาระที ่7 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 Agenda 7 Other matters (if any) 
       (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
               เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove    งดออกเสยีง/ Abstain  
 

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจ้าในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be 
invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 

 
(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ี่ประชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the 
meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all 
respects. "
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except 
for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form. 
 
 
    ลงชื่อ / Signed .................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

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

    ลงชื่อ/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

    ลงชื่อ/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

    ลงชื่อ/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number 
of shares to several proxies for splitting votes. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, 
can be elected. 

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอื
มอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 

 In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to 
 Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s). 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุน้ของ บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนั
องัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
held on Tuesday, April 26, 2022, at 14.00 hrs through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic 
Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
วาระที ่/ Agenda   เรื่อง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 
วาระที ่/ Agenda   เรื่อง / Subject    

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 
วาระที ่/ Agenda   เรื่อง / Subject    
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
       (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 
วาระที ่/ Agenda     เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) / Subject : Election of Directors (continued) 
 ชื่อกรรมการ /  Name of Director    
 เหน็ดว้ย/Approve………….เสยีง/votes  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove…………..เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain …………..เสยีง/votes    
 ชื่อกรรมการ /  Name of Director    
 เหน็ดว้ย/Approve………….เสยีง/votes  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove…………..เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain …………..เสยีง/votes    
 ชื่อกรรมการ /  Name of Director    
 เหน็ดว้ย/Approve………….เสยีง/votes  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove…………..เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain …………..เสยีง/votes 

"


