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วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ผ่านมา  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี 2558 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัท่ีผา่นมาในรอบปี 2558 

วาระที ่3 รับทราบผลการเสนอซ้ือหลกัทรัพย์เพือ่การเพกิถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จํากดั (มหาชน) 
จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 2/2558 มีมติใหบ้ริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง 
จาํกดั ยื่นคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหุ้นของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) (“เหมราช”) จากการ
เป็นบริษทัจดทะเบียนนั้น บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จาํกดั ไดย้ืน่คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว ต่อเหมราชและ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีระยะเวลาการเสนอซ้ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 
9 กมุภาพนัธ์ 2559 (รวม 45 วนัทาํการ) บริษทัขอรายงานผลการรายงานผลการเสนอซ้ือหุน้เหมราช ดงัน้ี 

 ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละเมือ่เทยีบกบั
จํานวน 

หุ้นทีจ่ําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกจิการ 

ร้อยละเมือ่เทยีบกบั
สิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมด 

หุน้ท่ีถืออยูก่่อนการทาํ 
คาํเสนอซ้ือ  

หุน้สามญั 9,014,154,410 92.88 92.88 

หุน้ท่ีเสนอซ้ือ 
 

หุน้สามญั 691,031,781 7.12 7.12 

หุน้ท่ีมีผูแ้สดงเจตนาขาย 
 

หุน้สามญั 549,684,996 5.66 5.66 

หุน้ท่ีรับซ้ือไว ้ หุน้สามญั 549,684,996 5.66 5.66 
 

รวมจาํนวนหุน้เหมราชท่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จาํกดั หลงัจากการทาํคาํเสนอซ้ือคร้ังน้ี
จาํนวน 9,563,839,406 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 98.54  

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จํากัด ได้รายงานผลการเสนอซ้ือดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบผลการยื่นคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยเ์พ่ือการเพิกถอนหุน้ของเหมราช 

วาระที ่4 พิจารณามติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี
ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษทั) จาํนวน 602,946,453 บาท และ บริษทัจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุน
สาํรองจาํนวน 127,150,000.00 บาท ซ่ึงเกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 และครบตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เน่ืองจากบริษทัจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ท่ีจะมีข้ึนในปี 
2559 น้ี และจะตอ้งสาํรองเงินไวเ้พ่ือชาํระหน้ีกูย้ืมเงินในการซ้ือหุ้นบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) จึงเสนอให้
งดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

วาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบนับริษทั มีกรรมการทั้งส้ินรวม 11 ท่าน จึงตอ้งมีกรรมการออกจาํนวน 4 ท่าน และตามขอ้บงัคบั
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บริษทั กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี 2555 ใน 3 ปีแรก กรรมการจบัสลากออกจากตาํแหน่งไปแลว้ 
คือ  

1. กรรมการท่ีจบัสลากออกปี 2556 คือ นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค์ กริชชาญชยั และ 
นายสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั  

2. กรรมการท่ีจบัสลากออกปี 2557 คือ นางจรีพร อนนัตประยรู นายสุรเธียร จกัรธรานนท ์และ 
นายพิชิต อคัราทิตย ์

3. กรรมการท่ีจบัสลากออกปี 2558 คือ นายสมยศ อนนัตประยรู นายณรงค ์กริชชาญชยั นาย
สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ และ นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย ์

ดงันั้น จึงเหลือกรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด 4 ท่านคือ นายอภิชยั บุญธีรวร  นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท 
นายอรรถวทิย ์เฉลิมทรัพยากร และ นายสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั กรรมการทั้ง 4 จึงตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีน้ี 

บริษทั ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 
เพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือวาระการ
ประชุมเขา้มายงับริษทั ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทัแลว้ โดยเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

ประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทั้ง 4 ท่านดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทั้ง 4 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

วาระที ่7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ซ่ึงแกไ้ขตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2557 กาํหนดวา่  

“ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
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จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษทั  

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือ
ลกูจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั” 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปี 2558 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 

1. เบ้ียประชุมและเงินประจาํตาํแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท  

2. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของปี 2558 

ในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบ้ียประชุมและเงินประจาํตาํแหน่งกรรมการ
รวมจาํนวนทั้งส้ิน 3,357,000 บาท ซ่ึงไม่เกิน 6,600,000 บาท และ โบนสักรรมการจาํนวน 9,768,000 บาท  ปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั 
ประเภท ขนาด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัการขยายตวัทาง
ธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั ตลอดจนภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ดงัน้ี 

1. เบ้ียประชุมและเงินประจาํตาํแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท 

2. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของปี 2559 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวแลว้เห็น
วา่ค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบใหจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดขา้งตน้ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี 2558 ดงักล่าว 

สําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ดงัต่อไปน้ี 

1. เบ้ียประชุมและเงินประจาํตาํแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท 

2. โบนสั ในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของปี 2559 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36(5) กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดท้าํการพิจารณาบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 ของบริษทัและเห็นควรเสนอใหแ้ต่งตั้งบริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอสจาํกดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ซ่ึงเป็นสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีมีค่าสอบบญัชีท่ี
เหมาะสมรวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีเป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2559 โดยเสนอให้
บุคคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2559 

1. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 และ/หรือ 

2. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี3257และ/หรือ 

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกลุผู ้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี5339และ/หรือ 

4. นางอนุทยั ภมิูสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี3873 

โดยใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยและในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอ่ืนของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทาํหนา้ท่ีแทนได ้ ผูส้อบบญัชีแต่ละรายดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือการมีส่วนได้
เสีย หรือเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

เงินค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2559 ท่ีเสนอให้แก่ผูส้อบบญัชี สําหรับบริษทั และบริษทัยอ่ย ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 13,984,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบญัชีสําหรับเฉพาะบริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งชาํระจาํนวนไม่เกิน 2,475,000 บาท
ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส 

ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2559 และ 2558 

 2559 
(ปีท่ีเสนอ) 

2558 

ค่าสอบบญัชีเฉพาะบริษทั* 2,475,000 บาท 2,495,000 บาท 

ค่าสอบบญัชีบริษทั และบริษทัยอ่ย* 13,984,000 บาท 3,820,000 บาท 

*ไม่รวมค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี และ ค่าใชจ่้าย 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตัิการออกหุ้นกู้ในวงเงนิ 7,000 ล้านบาท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจาํนวนมากในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่
ท่ีจะมีข้ึนในปี 2559 และตน้ทุนเงินทุนของหุน้กูต้ ํ่ากวา่แหล่งเงินทุนอ่ืน อนัจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึน
บริษทัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งระดมเงินทุนโดยการออกหุน้กู ้

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า บริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ซ่ึงมี
รายละเอียดตราสารดงัน้ี 

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทด้อยสิทธิ
หรือไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนๆ 

จํานวนเงินรวม
ของหุน้กูท้ ั้งหมด 

: ไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท หากเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียนใน
วนัท่ีออกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย : ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไม่เกิน 15 ปี 

วธีิการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผู ้
ลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลกัษณะหมุนเวียน 
(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกนัก็ได ้การออก
เสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงตราสารนั้นๆ กาํลงัจะครบ
กาํหนดชาํระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด ทั้งน้ี โดยปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การชาํระคืนเงิน
ตน้ 

: ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข
ในหุน้กู ้

การไถ่ถอนก่อน : ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด 
และ/หรือบริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบ ทั้งน้ี การไถ่
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ครบกาํหนดอาย ุ ถอนหุ้นกูใ้ห้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 
โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การข้ึนทะเบียน
ตราสารหน้ี 

: บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุน้กู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือศูนยซ้ื์อ
ขายตราสารหน้ีอ่ืนใด 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษทัไดไ้ถ่ถอนหรือชาํระคืนหุ้นกูท่ี้ไดอ้อกภายในวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติัน้ี บริษทัสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมไดอี้กตามจาํนวนท่ีไดไ้ถ่ถอน
หรือชาํระคืน 

วตัถุประสงค ์ : 1. เพ่ือชาํระคืนหน้ีเดิม ซ่ึงจะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินของบริษทั 

2. เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสําหรับพฒันาโครงการ
ปัจจุบนัและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 
(1) การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การ

กาํหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้ จาํนวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้ หลกัประกนั ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อาย ุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย วิธีการ
จดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

(2) การแต่งตั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ และ/หรือสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

(3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจในการ
ดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี รวมถึงการนาํหุ้นกูด้งักล่าวไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai 
Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ 

วาระที ่10 พจิารณาแต่งตั้งผู้ดาํรงตําแหน่งกรรมการเพิม่เติม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เน่ืองจากบริษทัมีการขยายตวัมากในช่วงปีท่ีผ่านมาหลงัจากการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ
ของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  จึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม อีก 3 ท่าน รวมเป็นจาํนวน
กรรมการทั้งส้ิน 14 ท่าน เพ่ือช่วยใหดู้แลการดาํเนินกิจการของบริษทัท่ีขยายตวัใหมี้ประสิทธิภาพ โดยผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ
ใหเ้ป็นกรรมการเพ่ิมเติมอีก 3 ท่านคือ  

1. นายเดวดิ ริชาร์ด นาร์โดน เป็นกรรมการ 

2. นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ เป็นกรรมการ 

3. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ เป็นกรรมการ 
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ประวติัและคุณสมบติัของบุคคลทั้งสามขา้งตน้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบติัและความรู้ความสามารถของ
บุคคลทั้งสามขา้งตน้แลว้ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน และนายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล มีความรู้และประสบการณ์ดา้น
อสังหาริมทรัพย ์และดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) มาเป็นเวลานาน ส่วนนายไกร
ลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ มีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงิน และดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน 
จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่บริษทัไดถื้อหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคคลทั้งสามจะช่วยใหด้าํเนินกิจการของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์บริษทัจะตอ้งมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 เม่ือมีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ จึงตอ้งมีกรรมการอิสระเพ่ิมอีกจาํนวน 1 ท่าน ตามสัดส่วน
กรรมการท่ีเพ่ิมข้ึน  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอยูใ่นระหวา่งการสรรหากรรมการอิสระเพ่ิมอีก 1 
ท่านดงักล่าวและจะนาํเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาโดยเร็วต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ งสามท่านเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั อนัจะช่วยเหลือกิจการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการเพ่ิมเติม 

วาระที ่11 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้น โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2558 เวลา 
14.00 น. ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 10 มีนาคม 
2559 ซ่ึงเป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

สําหรับผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ท่ีแนบมาตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หรือ สามารถ Download 
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ไดจ้าก www.wha.co.th โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ี
ระบุไวเ้ท่านั้น ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 เพ่ือ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ
มายงับริษทัภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

อน่ึง เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พ่ิมทางเลือกให้บริษทัจดทะเบียนสามารถจดัทาํรายงาน
ประจาํปีในรูปแบบของ CD-ROM ได ้ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM จดัส่งใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ อยา่งไรกดี็ หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2558 แบบรูปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ 
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การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

ไม่มี ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง) คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 5/8 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการ
เสนอวาระเป็นการล่วงหนา้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือ
วาระการประชุมเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมตามประโยชนสู์งสุดแก่การ
ดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่
รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให ้นายอภชัิย บุญธีรวร   ท่ีพน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยเห็น
วา่มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2  ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายอภชัิย บุญธีรวร 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น
คลงัสินคา้และโรงงาน 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 – ปัจจุบนั คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2557– 2558 กรรมการ  / กรรมการบริหาร ธนาคารเพ่ือการส่งออก และนาํเขา้แห่ง
ประเทศไทย 

ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 

2554 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร 
อาคเนยก์ลุ่มธุรกิจประกนั

และการเงิน 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั 
บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จาํกดั 
บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั 

ประกนั และการเงิน 
ประกนั และการเงิน 
การเงิน 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการสภาสถาบนั

ผูท้รงคุณวฒิุ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลยั 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ

ประเมินความเส่ียง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยั 

 



2) 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

สญัชาติ 

การศึกษา

การอบรม
กรรมการ

ตาํแหน่งป

ประสบก

การถือหุน้
(ณ วนัท่ี 

การเขา้ปร

นายจักรกฤษณ

า 

มของสมาคมส
รบริษทัไทย (I

ปัจจุบนัในบริ

การณ์ 

นในบริษทัแล
19 กมุภาพนัธ์

ระชุม/การจดัป

ณ์  ไชยสนิท 

ส่งเสริมสถาบนั
OD) 

ษทัอ่ืน 

ะบริษทัยอ่ย 
์ 2559) 

ประชุม (คร้ัง) 

- กร
- ผูอ้ ํ
43 ปี 

ไทย 

- ปริญญ

- ปริญญ

น - หลกัสู

บริษทัที
          ไ
บริษทัที









ปรากฏต

บริษทั 
จ

คณะก

คณะกร

รมการและปร
อาํนวยการฝ่าย

ญาตรี วิศวกรร

ญาโท การจดัก

สูตร DAP ปี 25

ทีจ่ดทะเบยีนอ
ไม่มี 
ทีไ่ม่ได้จดทะเบี
กรรมการ 
    บริษทั เอช
จาํกดั  
กรรมการ 
    บริษทั เอส
กรรมการ 
    WHA Co
กรรมการผูจ้ ั
    บริษทั เอ 

ตามเอกสารแน

ดบับลวิเอชเอ
จํากดั (มหาชน

0.58

กรรมการทีเ่ข้า

รรมการ 

ระธานเจา้หนา้
การจดัการโคร

รมโยธา วิศวกร

การโครงการ วิ

555 

ยู่ในตลาดหลกั

บยีนอยู่ในตลา

ช-คอนสตรัคชั

สเอม็อี แฟคท

orporation (Int
จดัการ 
แอนด ์เจ บ้ิวท
นบทา้ย 

 คอร์ปอเรช่ัน
น) (%) 

าร่วมประชุม

ท่ีฝ่ายปฏิบติัก
รงการก่อสร้าง

รรมศาสตร์จุฬ

วิศวกรรมศาสต

กทรัพย์ 

ดหลกัทรัพย์ 

ชัน่ แมนเนจเม้

อร่ี จาํกดั 

ernational) Co

ทเ์ดอร์ จาํกดั 

การ  
ง 

 

ฬาลงกรณ์มหาวิ

ตร์ University 

มน้ท ์แอนด ์เอน็

ompany Limit

บริษทัในเครื

ไม่มี 

จํานวนคร้ัง

7/8 

วิทยาลยั 

of Maryland

นจิเนียร่ิง 

ted 

อ 

ง 



คณะกรรมการบริหาร 13/13 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทัเพื่อเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการ
เสนอวาระเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือ
วาระการประชุมเข้ามายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ
ดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่
รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให้ นายจักรกฤษณ์  ไชยสนิท ท่ีพน้
จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดย
เห็นว่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  4 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายจักรกฤษณ์  ไชยสนิท 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ปฏิบติัการ  
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)  

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น
คลงัสินคา้และโรงงาน 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 
(มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น
นิคมอุตสาหกรรม 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการและผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายการจดัการโครงการ

ก่อสร้าง 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น
คลงัสินคา้และโรงงาน 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์
แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  

 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสเอม็อี แฟคทอร่ี จาํกดั  

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ WHA Corporation (International) 
Company Limited 

ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

2546 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ แอนด ์เจ บ้ิวทเ์ดอร์ จาํกดั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 



3) 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

สญัชาติ 

การศึกษา

การอบรม
สมาคมส่
สถาบนัก
บริษทัไท

ตาํแหน่งป
บริษทัอ่ืน

ประสบก

นายอรรถวทิย์

า 

มของ
สงเสริม
กรรมการ
ทย (IOD) 

ปัจจุบนัใน
น 

การณ์ 

ย์ เฉลมิทรัพยา

กรรมการและ

40 ปี 

ไทย 

- ปริญญาตรี บ

- ปริญญาโท วิ

- หลกัสูตร DA

บริษทัทีจ่ดทะ
          ไม่มี 
บริษทัทีไ่ม่ได้

 กรร
   บริ

 กรร
   บริ

 กรร
                 บริ

 กรร
                 บริ

 กรร
                 บริ

 กรร
                 บริ

 กรร
                 บริ

ปรากฏตามเอ

ากร 

ะประธานเจา้ห

บริหารธุรกิจ ค

วิทยาศาสตร์ม

AP ปี 2556 

ะเบยีนอยู่ในตล

้จดทะเบยีนอยู
มการ 
ริษทั ดบับลิวเอ
มการ 
ริษทั ดบับลิวเอ
มการ 
รษทั ดบับลิวเอ
มการ 
รษทั ดบับลิวเอ
มการ 
รษทั ดบับลิวเอ
มการ 
รษทั ดบับลิวเอ
มการ 
รษทั ดบับลิวเอ

กสารแนบทา้ย

หนา้ท่ีฝ่ายการเงิ

คณะพาณิชยศ

มหาบณัฑิต สา

ลาดหลกัทรัพย

ยู่ในตลาดหลกั

อชเอ เคพีเอน็ 

อชเอ กนักลุ ก ี

อชเอ กนักลุ กรี

อชเอ กนักลุ กรี

อชเอ กนักลุ กรี

อชเอ กนักลุ กรี

อชเอ กนักลุ กรี

ย 

งิน 

าสตร์และการ

ขาการเงิน Un

ย์ 

กทรัพย์ 

อะไลแอนซ์ จํ

รีนโซล่าร์รูฟ 

รีนโซล่าร์รูฟ 2

รีนโซล่าร์รูฟ 3

รีนโซล่าร์รูฟ 4

รีนโซล่าร์รูฟ 5

รีนโซล่าร์รูฟ 6

บญัชี    มหาวทิ

niversity of Illi

จาํกดั 

1 จาํกดั 

2 จาํกดั 

3 จาํกดั 

4 จาํกดั 

5 จาํกดั 

6 จาํกดั  

 

ทยาลยัธรรมศ

inois (Urbana

ศาสตร์ 

-Champaign)



การถือหุน้ในบริษทั
และบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ์ 2559) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
(%) 

บริษทัในเครือ 

0.20 ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การ
จดัประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 8/8 

คณะกรรมการบริหาร 13/13 

หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหา 

บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสม เพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินการของ
บริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ได้
เสนอให้ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นว่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็น
กรรมการ 

 2 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายอรรถวทิย์ เฉลมิทรัพยากร 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)  

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น
คลงัสินคา้และโรงงาน 

2556 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น
คลงัสินคา้และโรงงาน 

2554 – 2556 ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงาน
วาณิชธนกิจ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงิน 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ 
จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น
คลงัสินคา้และโรงงาน 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 1 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 2 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 3 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 4 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 5 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 6 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์



2550 – 2554 ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงาน
วาณิชธนกิจ 

บริษทั หลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์

 



4) 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

สญัชาติ 

การศึกษา

การอบรม
กรรมการ

ตาํแหน่งป

ประสบก

การถือหุน้

นายสมศักดิ์ บ

า 

มของสมาคมส
รบริษทัไทย (I

ปัจจุบนัในบริ

การณ์ 

นในบริษทัแล

บุญช่วยเรืองชัย

ส่งเสริมสถาบนั
OD) 

ษทัอ่ืน 

ะบริษทัยอ่ย 

ย  

กรรมกา

46 ปี 

ไทย 

- ปริญญ

- ปริญญ

น - หลกัสู

บริษทัที
          ไ
บริษทัที






            


            


            


            





ปรากฏต
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(ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559) จํากดั (มหาชน) (%) 

0.014 ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง) คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 8/8 

คณะกรรมการบริหาร 13/13 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทัเพื่อเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการ
เสนอวาระเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือ
วาระการประชุมเข้ามายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ
ดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่
รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให้ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ท่ี
พน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
โดยเห็นว่ามีคุณสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด 
พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  4 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการและผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบญัชี 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)  

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น
คลงัสินคา้และโรงงาน 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ 
จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น
คลงัสินคา้และโรงงาน 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 8 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 9 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 10 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 16 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์
รูฟ 17 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ออนเนสต้ี ออดิตต้ิง จาํกดั บริการตรวจสอบบญัชี 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการ และ หุน้ส่วน
ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อ. รุ่งโรจนเ์ฟอร์นิเจอร์ รับทาํเฟอร์นิเจอร์และรับตกแต่ง

ภายใน 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2556-2558 

หน่วย : พนับาท 
รายชื่อ ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2557 

เงินประจํา
ตําแหน่ง 

เบีย้ประชมุในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ 

เบีย้ประชมุในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 

คา่โบนสั รวม เงินประจํา
ตําแหน่ง 

เบีย้ประชมุในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ 

เบีย้ประชมุในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 

คา่โบนสั รวม 

นายสมยศ อนนัตประยรู 120 370 - 930.75 1,420.75 120 200 - 527.14 847.14 

นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 120 270 - 796.16 1,186.16 120 105 - 474.43 699.43 

นายสรุเธียร จกัธรานนท์ 120 270 - 796.16 1,186.16 120 90 - 474.43 684.43 

นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท 120 255 - 796.16 1,171.16 120 105 - 474.43 699.43 

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร - - - - - 80 90 - 294.72 464.72 

นายณรงค์ กริชชาญชยั 120 270 - 796.16 1,186.16 120 105 - 474.43 699.43 

นายสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั 120 270 - 796.16 1,186.16 120 105 - 474.43 699.43 

ดร. พิชิต อคัราทิตย์ 120 370 220 796.16 1,506.16 120 190 132 474.43 916.43 

ดร.อภิชยั บญุธีรวร - - - - - 80 75 60 294.72 509.72 

ดร. สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ 120 255 150 796.16 1,321.16 120 105 90 474.43 789.43 

ดร. กฤษณา สขุบญุญสถิตย์ 120 240 135 796.16 1,291.16 120 120 90 474.43 804.43 

รวม 1,080 2,570 505 7,300 11,455 1,240 1,290 372 4,912 7,814 

 
  



หน่วย : พนับาท 
รายชื่อ ปีบัญชี 2558 

เงินประจําตําแหน่ง เบีย้ประชมุในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ 

เบีย้ประชมุในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุในฐานะ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

เบีย้ประชมุในฐานะ
กรรมการบรรษัทภิบาล 

เบีย้ประชมุในฐานะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คา่โบนสั รวม 

นายสมยศ อนนัตประยรู 120 200 - 15 - - 977 1,312 

นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 120 120 - 15 - 15 879 1,149 

นายสรุเธียร จกัธรานนท์ 120 120 - - - 25 879 1,169 

นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท 120 105 - - 30 - 879 1,134 

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร 120 120 - - 30 - 879 1,149 

นายณรงค์  กริชชาญชยั 120 120 - - 30 - 879 1,149 

นายสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั 120 120 - - 50 - 879 1,381 

ดร. พิชิต อคัราทิตย์ 120 200 132 50 - - 879 1,134 

ดร.อภิชยั บญุธีรวร 120 75 60 - - - 879 1,224 

ดร. สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ 120 120 90 - - 15 879 1,179 

ดร. กฤษณา สขุบญุญสถิตย์ 120 120 15 30 - 15 879 1,110 

รวม 1,320 1,420 297 110 140 70 9,768 13,125 

หมายเหต ุ
1. ดร. กฤษณา สขุบุญญสถิตย์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2558 
2. นายสมยศ อนนัตประยรู ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2558 และนางสาวจรีพร จารุกรสกลุได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2558 
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 กรรมการ : บริษทั เอช-อินเตอร์เนชัน่แนล (บีวีไอ) จาํกดั 
 กรรมการ : บริษทั เหมราช อินเตอร์เนชัน่แนล (เอสจี) จาํกดั 
 รองประธานกรรมการ :  บริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั 
 ประธานกรรมการ : บริษทั หว้ยเหาะไทย จาํกดั 
 รองประธานกรรมการ : บริษทั หว้ยเหาะเพาเวอร์ จาํกดั 
 ประธานกรรมการ : บริษทั โกลว ์เหมราช วนิด ์จาํกดั 
 กรรมการ : บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ จาํกดั 
 กรรมการ : บริษทั บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จาํกดั 

ประสบการณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

ไม่มี ไม่มี 

 

  



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายเดวดิ ริชาร์ด นาร์โดน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

บริษัททีจ่ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- - ไม่มี - 

บริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2 เม.ย. 2537 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2 ส.ค.2536 – 2 เม.ย.37 รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เหมราชพฒันาท่ีดิน พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ประสบการณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

ไม่มี ไม่มี 

 

  



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายววิฒัน์ จิรัฐติกาลสกุล 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

บริษัททีจ่ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  - ไม่มี -  

บริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    - ไม่มี -  
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 กรรมการ - บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์มารีน่า 
เซอร์วสิเซส จาํกดั 

 กรรมการ - บริษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 
จาํกดั 

 กรรมการ - บจ.กลัฟ์ โซล่าร์ บีว ี
 กรรมการ - บจ.กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส 

ประสบการณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน
จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษัทในเครือ 

ไม่มี ไม่มี 

  



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

บริษัททีจ่ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส.ค. 2556 - ม.ค.2558 รองกรรมการผูจ้ดัการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้เพ่ือ
การลงทุนเชิงกลยทุธ์ 

ส.ค. 2554 -ส.ค.2556 รองกรรมการผูจ้ดัการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  

บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุน
พฒันาและดาํเนินธุรกิจโรงแรม 

ส.ค. 2544 - ส.ค.2544 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวาณิช
ธนกิจ  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ประเภทธุรกิจธนาคาร 
 

บริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มี.ค.2559 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน    

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 
(มหาชน) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6 

ข้อบังคบัของบริษัทบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) ในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้น
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาคาํบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
สาม (3) วนั 

ทั้ งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นท่ีตั้ งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ
หุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม 
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี



แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น
ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
สาํคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืนๆ 

 



หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น)  
(General Form)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

 
เขียนท่ี  
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ   
       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน      ตาํบล/แขวง       
Reside at     Road      Tambol/Khwaeng  
อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       
Amphoe/Khet    Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
      being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                           เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                                                             shares, and having the right to vote equal to                                            votes as follows: 

 หุน้สามญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                      เสียง 
  ordinary share       shares, having the right to vote equal to           votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                        เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                                   votes. 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้    
      Hereby appoint 

 (1)  นายพิชิต อคัราทิตย ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 60 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 8/105 หมู่ 4    
       Independent Director and Audit Committee  age          years, resides at    
ถนน     ตาํบล/แขวง อนุสาวรีย ์  อาํเภอ/เขต บางเขน                     
Road      Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
Province    Postal Code    , or 

 (2)  นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ กรรมการอิสระ   อาย ุ 44 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  48/126    
       Independent Director  age          years, resides at    
ถนน  เสรี    ตาํบล/แขวง  สวนหลวง   อาํเภอ/เขต  สวนหลวง           
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์      
Province    Postal Code    or 

 (3)  นายสมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 43 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  120/553    
       Independent Director and Audit Committee  age          years, resides at    
ถนน  สุขมุวิท 101/1  ตาํบล/แขวง  บางนา   อาํเภอ/เขต  บางนา           
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     
Province    Postal Code     
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 
ประจาํปี 2559    ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559     เวลา 14.00 น. 
For the year 2019    on 25 April 2016    at 2.00 p.m. 
ณ หอ้งวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
at Watergate Ballroom, 6th Floor Amari Watergate Bangkok 847 Petchburi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20)
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หนา้ 2 ของจาํนวน 2 หนา้ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 
 
 
หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remark 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 
splitting votes. 
 



หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Specific Form) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

 
เขียนท่ี  
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ   
       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน     ตาํบล/แขวง       
Reside at    Road     Tambol/Khwaeng  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์      
Amphoe/Khet  Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
      being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                           เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                                                             shares, and having the right to vote equal to                                            votes as follows: 

 หุน้สามญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                      เสียง 
  ordinary share       shares, having the right to vote equal to           votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                        เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                                   votes. 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้    
      Hereby appoint 

 (1) นายพิชิต อคัราทิตย ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 60 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 8/105 หมู่ 4  
     Independent Director and Audit Committee  age          years, resides at    
ถนน     ตาํบล/แขวง  อนุสาวรีย ์   อาํเภอ/เขต บางเขน    
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province     Postal Code    , or 
 

 (2) นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ กรรมการอิสระ  อาย ุ 44 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 48/126    
     Independent Director  age          years, resides at    
ถนน  เสรี   ตาํบล/แขวง  สวนหลวง   อาํเภอ/เขต  สวนหลวง   
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์                       
Province     Postal Code       

 (3) นายสมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 61 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 120/553    
     Independent Director and Audit Committee  age          years, resides at    
ถนน  สุขมุวิท 101/1  ตาํบล/แขวง  บางนา   อาํเภอ/เขต  บางนา   
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์                       
Province     Postal Code       

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 
ประจาํปี 2556    ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559     เวลา 14.00 น. 
For the year 2016    on 25 April 2016    at 2.00 p.m. 
ณ หอ้งวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
at Watergate Ballroom, 6th Floor Amari Watergate Bangkok 847 Petchburi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand or any adjournment at any date, 
time and place thereof. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20)
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2558 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ผ่านมา 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 
  รับทราบ/ Acknowledge    ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระที่ 3 รับทราบผลการเสนอซ้ือหลกัทรัพย์เพือ่การเพกิถอนหุ้นของบริษทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จาํกดั (มหาชน) จากการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 
  รับทราบ/ Acknowledge    ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระที่ 4 พจิารณามตอินุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

 การแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งทั้ง 3 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 Re-appointment of 3 directors who retire by rotation, to hold office of director for another term 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Appointment of each director 
 ช่ือกรรมการ นายอภิชยั บุญธีรวร   
 Director’s name: Mr. Apichai Boontherawara 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 ช่ือกรรมการ นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท 
 Director’s name: Mr. Jakrit Chaisanit 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 ช่ือกรรมการ นายอรรถวิทย ์เฉลิมทรัพยากร 
 Director’s name: Mr. Arttavit Chalermsaphayakorn 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 



 
หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 ช่ือกรรมการ นายสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั 
 Director’s name: Mr. Somsak Boonchoyruengchai 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
 

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิ 7,000 ล้านบาท 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระที่ 10 พจิารณาแต่งตั้งผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพิม่เตมิ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 

 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน 
 Re-appointment of 3 new directors  

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Appointment of each director 
 ช่ือกรรมการ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน 
 Director’s name: Mr. David Richard Nardone 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 ช่ือกรรมการ นายวิวฒัน์ จิรัฐติกาลสกลุ 
 Director’s name: Mr. Vivat Jiratikarnsakul 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 ช่ือกรรมการ นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์
 Director’s name: Mr. Krailuck Asawachatroj 

  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 
 

วาระที่ 11 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้
ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 



 
หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

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. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุก

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. 
 
 

    ลงช่ือ ……………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ 
    Signed   (………...…………………………….) Grantor 
 
    ลงช่ือ  ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    Signed  (………………………………………..) Proxy 
 

********************************************************************************************************************************** 
หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยก

การลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ข) ตามแนบ 



 
หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข) 
Supplemental Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited. 

 
 ในการประชุมผูจ้องหุน้/ การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/ วสิามญั คร้ังท่ี ………………………………………………….  
 At the Share Subscribers’ Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No.               

ในวนัท่ี …………………………………… เวลา ……………… น.   ณ…………………………………………………………………………. 
to be held on date      time     hrs.  at 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

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

วาระท่ี ……… เร่ือง …………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท่ี ……… เร่ือง …………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท่ี ……… เร่ือง …………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect. 
 
 

    ลงช่ือ …………………………. ผูม้อบฉนัทะ 
    Signed   (………...…………………………….) Grantor 
 

    ลงช่ือ  …………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    Signed  (………………………………………..) Proxy 

      วนัท่ี (Date)   …………./…………../………….. 



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 ซ่ึงเป็นแบบท่ี
ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้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. นายพิชิต อคัราทิตย ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 

2. ดร. อภิชยั บุญธีรวร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงั บริษทั 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ ในหรือก่อนวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

 

3. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่
จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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 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 เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

o หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็น
ผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

o หนงัสือยนืยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ Custodian 

 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 9 

ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ช่ือ ดร. พิชิต อคัราทิตย ์

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ 60 ปี 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 8/105 หมู่ท่ี 4 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วฒิุการศึกษา ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทก็ซสั (ออสติน) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ช่ือ ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ 44 ปี 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 48/126 ซอยพระรามเกา้ 43 ถนนเสรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

ช่ือ ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ 43 ปี 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 120/553 ถนนสุขมุวทิ 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา ปริญญาเอก บญัชีดุษฏีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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