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                                                  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                            
-------------------------- 

 

เขยีนที.่.................................................................. 
วนัที.่..........เดอืน............................พ.ศ. ............... 

 
(1) ขา้พเจา้......................................................................................สญัชาต.ิ....................................................                   

อยู่บา้นเลขที.่.................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.......................................................................
อ าเภอ/เขต....................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................................. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ                    บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่                                 จ ากัด 
(มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม..........................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................เสยีง ดงันี้ 

หุน้สามญั...........................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสยีง 
หุน้บุรมิสทิธ.ิ......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) ...................................................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่......................

ถนน................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..........................................................
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์..............................................หรอื 

(2) ............................................. ......................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่......................
ถนน................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..........................................................
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์..............................................หรอื 

(3) ............................................. ......................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่......................
ถนน................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..........................................................
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรมู ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที ่92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนเขา้เจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                   เหน็ดว้ย                ไม่เหน็ดว้ย              งดออกเสยีง  

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 
ประจ าปี 2563 

                                                                                                                    

ตดิอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัท ส าหรบัปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                          เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจดัสรร

ส ารองตามกฎหมาย    

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                                      เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง               
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                          เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง                

การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
                          เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง                

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื่อกรรมการ คุณอญัชล ีชวนิชย ์

             เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง  
 ชื่อกรรมการ พลโท ดร. ปรชัญา เฉลมิวฒัน์  

             เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง  
 ชื่อกรรมการ ศ. ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ 

     เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง  
 ชื่อกรรมการ ดร. อนุชติ อนุชติานุกลู 

     เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง  
 ชื่อกรรมการ คุณจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล 

     เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                          เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง             
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วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                          เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง                 
             

วาระท่ี 8  เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                          เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีงเสยีง                
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะนี้ ให้
ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ขดั
เจนหรอืในกรณีทีท่ี่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีทีม่กีาร
แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้ก
ประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้
ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                )  
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                )    
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                )     
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                )       
 

หมายเหตุ 1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 2. วาระการเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ                       
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์
บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที ่92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

-------------------------------------------- 
  วาระที.่............................เรื่อง.................................................................................................. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

        เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสยีง 
 
              วาระที.่............................เรื่อง.................................................................................................. 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงันี้ 

        เหน็ดว้ย       ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
 

วาระที.่............................เรื่อง.................................................................................................. 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

        เหน็ดว้ย         ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
 

  วาระที.่.............................เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
  ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………….................................... 

              เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
 
 

  ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………….................................... 
              เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

    
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 

ลงลายมอืชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (                                                )       

วนัที ่   
 

ลงลายมอืชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                )      

วนัที ่   
 


