
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8 
 

คาํช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม 
 
วธีิการมอบฉันทะ 
 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจาํนวน 2 แบบตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 
และ สามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข ขา้งตน้ และ แบบ ค. ไดจ้าก www.wha.co.th ซ่ึงเป็น

แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 
 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใด
แบบหน่ึงเท่านั้น 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก ข หรือ ค) 

 
2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ

ของบริษทัคนใดคนหน่ึงตามท่ีบริษทัไดเสนอช่ือไว ้โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม
ดงักล่าวดงัน้ี 

1. ดร. พิชิต อคัราทิตย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
2. ดร. อภิชยั บุญธีวรกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 
3. ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 
4. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
ในกรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงั บริษทั 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ ในหรือก่อนวนัท่ี 28 มกราคม 2557 
 



3. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่
จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้
ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้ (เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงของ Custodian) 

 
5. ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาทพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้ง

และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเร่ิมประชุมตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ณ บริเวณ 
หอ้งวอเตอร์เกท บอลรูม หอ้ง B และ C ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 9) 

 
หลกัฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10) 
 เอกสารแสดงตนท่ีส่งเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัร

ประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือหรือช่ือสกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้ยืน่หลกัฐาน ประกอบดว้ย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนมาประชุมแทน 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10) 
 หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือผูห้นงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึง
ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

 สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1.1 และผูถื้อหุน้ไดล้ง
ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1.1 



2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10) 
 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคล

ธรรมดาตามขอ้ 1.1 
 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

 
2.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10) 
 หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ
มอบฉนัทะ 

 หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ
มอบฉนัทะ 

 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

 สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู ้
มอบฉนัทะและไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคล
ธรรมดาตามขอ้ 1.1 

2.3 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10) 
 ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล ขอ้ 2.1 หรือ 

ขอ้ 2.2 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
o หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็น

ผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
o หนงัสือยนืยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ Custodian 
 



ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
 


