(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Specific Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

ตําบล/แขวง

้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น
being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

ordinary share

shares, having the right to vote equal to

หุน้ บุริมสิ ทธิ

เสี ยง

shares, having the right to vote equal to

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)

years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ตําบล/แขวง

Road

Tambol/Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

หรื อ

Province

Postal Code

, or



ถนน
จังหวัด

กรรมการตรวจสอบ

อายุ
age

-

Audit Committee
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

กรุ งเทพมหานคร

รหัสไปรษณี ย ์

หรื อ

Postal Code

, or

Province


ถนน
จังหวัด

กรรมการตรวจสอบ

อายุ
age

-

Audit Committee
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

กรุ งเทพมหานคร

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Province

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ศาลาธรรมสพน์

8/105
บางเขน

264/5
ทวีวฒั นา

หรื อ
, or

(4) นายสมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ
age

สุขมุ วิท 101/1

Audit Committee
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

กรุ งเทพมหานคร

รหัสไปรษณี ย ์

หรื อ

Postal Code

, or

Road

จังหวัด

61

Postal Code


ถนน

years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อนุสาวรี ย ์

(3) นายอภิชยั บุญธี วร

Road

60

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

(2) นายพิชิต อัคราทิตย์

Road

votes.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

อายุ
age

ถนน

เสี ยง
votes,

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

preference share



เสี ยง ดังนี้
votes as follows:

บางนา

43

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

120/553
บางนา

หน้า 1 ของจํานวน 4 หน้า



ถนน

(5) นางกฤษณา สุ ขบุญญสถิตย์

กรรมการตรวจสอบ

อายุ
age

เสรี

Audit Committee
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

กรุ งเทพมหานคร

รหัสไปรษณี ย ์

Road

จังหวัด
Province

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

44

สวนหลวง

years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

48/126
สวนหลวง

Postal Code

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

ครั้งที่ 2/2558
ในวันที่ 4 กันยายน 2558
เวลา 14.00 น.
No. 2/2015
on 4 September 2015
at 2.00 p.m.
ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ นจ์ กรุ งเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at Chaturathit Grand Ballroom, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok located at No. 92 Soi Saengcharm, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand or any
adjournment at any date, time and place thereof.
(4)

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
 (ก)
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


(a)
(ข)
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 ไม่รับทราบ/ Not Certify
 รับทราบ/Certify

 งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตใิ ห้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากัด ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ท้งั หมดของบริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จํากัด (มหาชน)
เพื่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จํากัด (มหาชน) ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


(a)
(ข)
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 เห็นด้วย/ Approve

 งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ชุดที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผ้ถู ือหุ้นเดิม
 (ก)
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


(a)
(ข)
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 เห็นด้วย/ Approve

 งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตใิ ห้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


(a)
(ข)
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 เห็นด้วย/ Approve

 งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตใิ ห้ แก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้ อ 4. ให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 (ก)
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


(a)
(ข)
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 เห็นด้วย/ Approve

 งดออกเสี ยง/ Abstain

หน้า 2 ของจํานวน 4 หน้า

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตเิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 และ รองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิชุดที่ 2
 (ก)
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


(a)
(ข)
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 เห็นด้วย/ Approve

 งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
 (ก)
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


(a)
(ข)
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 เห็นด้วย/ Approve

 งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (หากมี)
 (ก)
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


(5)

(a)
(ข)
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้
ลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

 งดออกเสี ยง/ Abstain

ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการ

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)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด
นอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น

เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุก

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.

ลงชื่อ …………………………………………….

ผูม้ อบฉันทะ

Signed (………...…………………………….)

Grantor

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ

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

Proxy

**********************************************************************************************************************************
หมายเหตุ 1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
2.

การลงคะแนนเสี ยงได้
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ

หน้า 3 ของจํานวน 4 หน้า

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ (ข)
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited.

ในการประชุมผูจ้ องหุน้ / การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่ ………………………………………………….
At the Share Subscribers’ Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No.

ในวันที่ …………………………………… เวลา ……………… น. ณ………………………………………………………………………….
to be held on date

time

hrs. at

หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

วาระที่ ……… เรื่ อง ……………………………………………………………………………
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 เห็นด้วย/ Approve

 งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ ……… เรื่ อง ……………………………………………………………………………
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 เห็นด้วย/ Approve

 งดออกเสี ยง/ Abstain

วาระที่ ……… เรื่ อง ……………………………………………………………………………
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove
 เห็นด้วย/ Approve

 งดออกเสี ยง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ ………………………….

ผูม้ อบฉันทะ

Signed (………...…………………………….)

Grantor

ลงชื่อ ………………………….

ผูร้ ับมอบฉันทะ

Signed (………………………………………..)

Proxy

วันที่ (Date)

…………./…………../…………..

หน้า 4 ของจํานวน 4 หน้า

