สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 8
คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานทีต่ ้ องนํามาแสดงในวันประชุม
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะจํานวน 2 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1.
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
2.
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
และ สามารถ download หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก และ ข ข้างต้น และ แบบ ค. ได้จาก www.wha.co.th ซึ่ งเป็ น
แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี้
1.

เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1
ผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปสามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใด

แบบหนึ่งเท่านั้น
1.2
ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก ข หรื อ ค)
2.
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
ของบริ ษทั คนใดคนหนึ่งตามที่บริ ษทั ไดเสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุม
ดังกล่าวดังนี้
1.
ดร. พิชิต อัคราทิตย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
2.
ดร. อภิชยั บุญธีวรกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรื อ
3.
ดร. สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรื อ
4.
ดร. กฤษณา สุ ขบุญญสถิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการของบริ ษทั ลงมติแทน โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานมายัง บริ ษทั
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ในหรื อก่อนวันที่ 28 มกราคม 2557

3.
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่า
จํานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
4.
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่วาระ ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่ วนได้ (เว้นแต่เป็ นการ
ออกเสี ยงของ Custodian)
5.
ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาทพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่ มประชุมตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ณ บริ เวณ
ห้องวอเตอร์เกท บอลรู ม ห้อง B และ C ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุ งเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 9)
หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
1.

ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1
กรณี ผถู้ ือหุ น้ มาประชุมด้วยตนเอง
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 10)
 เอกสารแสดงตนที่ส่งเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อชื่อสกุล ขอให้ผถู้ ือหุน้ ยืน่ หลักฐาน ประกอบด้วย
1.2

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 10)
 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือผูห้ นังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่ ง
ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
 สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1.1 และผูถ้ ือหุ น้ ได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1

2.

ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
2.1
กรณี ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 10)
 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคล
ธรรมดาตามข้อ 1.1
 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่ งเป็ น
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้
2.2

2.3
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้

กรณี ที่มีการมอบฉันทะ
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 10)
 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับ
มอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับ
มอบฉันทะ
 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่ งลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
 สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเป็ นผู้
มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคล
ธรรมดาตามข้อ 1.1
กรณี ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 10)
 ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรื อ
ข้อ 2.2
 ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อ
มอบฉันทะแทน ต้องส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
o หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ น
ผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
o หนังสื อยืนยันว่า Custodian ผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุ น้
หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล

