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ที ่WHA 006/2562     วนัที ่28 มนีาคม 2562 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
2. รายงานประจาํปี 2561 (QR Code หรอื URL)  
3. ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ  
4. รายละเอยีดคา่ตอบแทนกรรมการ 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. และขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการอสิระทีบ่รษิทักําหนดใหเ้ป็น

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 
6. เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งนํามาแสดงในการเขา้รว่มประชมุ 
7. สาํเนาขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
8. แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชมุ 

 
 ดว้ยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) จะจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562   
ในวนัจนัทรท์ี ่29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวอเตอรเ์กท บอลรมู ชัน้ 6 โรงแรมอมาร ีวอเตอรเ์กท กรงุเทพฯ 
เลขที ่847 ถนนเพชรบุร ีแขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระ
การประชมุดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2561 จงึขอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสําเนา
รายงานการประชมุตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1    
ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรนําเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ไดม้กีารบนัทกึอยา่งถกูตอ้ง 
 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัท คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
ประจาํปี 2561 (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2)  

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

 ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ 
(MD&A) ประจาํปี 2561 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทั คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ (MD&A) ประจาํปี 2561 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทั สาํหรบัรอบปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว
(รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  
งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัและบรษิทัย่อย สําหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้วา่ถกูตอ้ง โดยมรีายละเอยีดปรากฏ
ตามรายงานประจําปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม              
ครัง้น้ี 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัและบรษิทัย่อย สาํหรบัรอบปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ ซึง่สามารถสรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
  งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบริษทั 

  

รายการ    งบการเงินรวม    งบการเฉพาะกิจการ 
 สนิทรพัยร์วม 78,345   ลา้นบาท           41,790     ลา้นบาท 
 หน้ีสนิรวม 47,331   ลา้นบาท           23,130     ลา้นบาท 
 สว่นของผูถ้อืหุน้ 31,014   ลา้นบาท           18,660     ลา้นบาท 
 รายไดร้วม 9.080   ลา้นบาท             3,915     ลา้นบาท 
 กาํไรสทุธ ิ 2,907   ลา้นบาท             2,146     ลา้นบาท 
 กาํไรต่อหุน้ 0.2029   บาท/หุน้           0.1497     บาท/หุน้ 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และการจดัสรรสาํรอง
ตามกฎหมาย  

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ
บรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้น้ี บรษิทัจะพจิารณา
การจ่ายเงินปนัผลโดยคํานึงถึงปจัจยัต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเหน็สมควรหรอื
เหมาะสมของคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายปนัผลนัน้จะต้องไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกติ
ของบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลจะตอ้งนําเสนอเพือ่ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท                       
มอีาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลได ้และจะดาํเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบใน
การประชมุต่อไป 
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จากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั (งบการเงนิเฉพาะบรษิทั) บรษิทัมกีําไรสุทธปิระจาํปี 
2561 เป็นจาํนวนเงนิ 2,145,788,672 บาท และมกีาํไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
จํานวน 3,186,942,678 บาท ซึ่งทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 
2562 ไดม้มีตใิหนํ้าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกําไร
ประจาํปี 2561 ดงัน้ี 

 จ่ายเงินปนัผล ประจําปี 2561 จากผลการดําเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท)                    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.0833 บาท เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 1,200 ลา้น
บาท ซึง่อตัราการจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั 

 การจดัสรรสํารองตามกฎหมาย บรษิทัได้มกีารสํารองตามกฎหมายไวค้รบจํานวนตามที่
กฎหมายกาํหนดแลว้ 

 เสนอใหก้ําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 ซึง่เป็น
วนักําหนดสทิธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที่ 28 พฤษภาคม 
2562 
 

ทัง้น้ี สทิธใินการรบัเงนิปนัผลยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องได้รบัการอนุมตัจิากที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ก่อน  

 

 ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล    
รายการ  ปี 2561 ปี 2560 

กําไรสุทธิของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงนิสาํรองตามกฏหมาย  (ลา้นบาท) 2,145  2,575  
กาํไรสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (ลา้นบาท) 2,907 3,266 
การจ่ายเงินปันผล 
  - เงินปันผลระหว่างกาล   
                                      

(บาท/หุน้) 
วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล 

- 
- 

0.0488 
8 ธนัวาคม 2560 

  - เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุน้) 0.0833 0.0907 

  - อตัราจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล 
(บาท/หุน้) 

28 พฤษภาคม 2562 
0.0833 

28 พฤษภาคม 2561 
0.1395 

จาํนวนเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ประมาณ (ลา้นบาท) 1,198.81 1,998.94 
สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผลต่อกําไรสุทธขิองบรษิทัหลงั
หกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลและเงนิสาํรองตามกฏหมาย (รอ้ยละ) 56 78  
สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผลต่อกําไรสุทธขิองบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ย  41 61 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:   เหน็สมควรใหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัดิงัน้ี 

1. อนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล เน่ืองจากบรษิทัมกีําไรสะสมจากการดาํเนินงาน (งบการเงนิเฉพาะบรษิทั) 
จนถึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 3,186,942,678 บาท ซึ่งเป็นจํานวนกําไรสะสมที่มาก
เพยีงพอ และไดค้าํนึงถงึปจัจยัต่างๆ แลว้ ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงาน รวมถงึแผนการลงทนุของบรษิทั 
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2. บรษิทัไมไ่ดจ้ดัสรรกําไรสทุธเิพือ่เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากไดม้กีารสาํรองตามกฎหมาย
ไวค้รบตามจาํนวนทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ (รายละเอียดตาม
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการทัง้หมด ซึง่ปจัจุบนับรษิทั มกีรรมการทัง้สิน้รวม 12 ทา่น จงึตอ้งมกีรรมการออกจาํนวน 4 ทา่น 
และตามขอ้บงัคบับรษิทั กรรมการทีจ่ะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีน
บรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง 
ดงันัน้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกตาํแหน่งตามวาระในปีน้ี จาํนวน 4 ทา่น คอื  

1) คณุเดวดิ  รชิารด์ นารโ์ดน  รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร  
2) คณุววิฒัน์  จริฐัตกิาลสกุล  กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
3) คณุไกรลกัขณ์  อศัวฉตัรโรจน์  กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าที-่ 
   ฝา่ยกลยทุธ ์    
4) คณุอภชิยั  บุญธรีวร  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและ 
    พจิารณาผลตอบแทน 

 
อน่ึง บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.wha.co.th เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีม่ ี
คุณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็น                 
การล่วงหน้า และสง่คาํถามทีจ่ะใหต้อบในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ตามหลกัเกณทท์ีบ่รษิทั
กาํหนด ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล
เพือ่เขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า หรอืเสนอวาระการประชุมเขา้มายงับรษิทัรวมถงึการสง่คาํถาม
ลว่งหน้าเพือ่จะใหต้อบในทีป่ระชมุ  
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีไดพ้จิารณาโดยไดใ้ห้
ความสาํคญัเป็นลาํดบัในเรือ่งทกัษะ ประสบการณ์การทาํงาน วชิาชพีและคณุสมบตัดิา้นอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
และจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติเสนอให้เลือกตัง้กรรมการที่พ้นจาก
ตาํแหน่งดงักลา่วจาํนวน 4 ทา่นกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง  

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทัง้
พจิารณาจากคุณสมบตัทิีเ่หมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิทัเป็นรายบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาครบถว้นแลว้ เหน็สมควรเสนอรายชือ่บุคคลดงักลา่วทัง้ 4 ทา่นทีพ่น้จากตาํแหน่งกลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึงตามมตขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน โดยใหนํ้าเสนอ
ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ 
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วาระท่ี 6  รบัทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 และอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบั   
ปี 2562 (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4) 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดงักล่าวสําหรบัปี 2562 
รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 โดยประเมนิตามอตัราผลตอบแทนเทยีบกบัธรุกจิอืน่ ภาระหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ ฐานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทั รวมถงึเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลตลาดและ
ขอ้มลูอา้งองิต่างๆ  
 

สาํหรบัการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2561 บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการในรปูของเบีย้ประชมุ
และเงินประจําตําแหน่งกรรมการรวมจํานวนทัง้สิ้น 7,604,364 บาท และโบนัสกรรมการจํานวน 
19,750,000 บาท  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาถงึค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชดุยอ่ยสาํหรบัปี 2562 ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนเสนอแนะ 
และจากการพจิารณาถงึผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการจงึเหน็ควรนําเสนอให้ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาดงัน้ี  
 

1) รับทราบค่าเบี้ยประชุมและเงินประจําตําแหน่งกรรมการที่จ่ายในปี 2561 และจํานวนโบนัส                   
ตามไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2561 

2) อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2562 ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2561 ดงัน้ี 

1. เงนิประจาํตาํแหน่งคณะกรรมการบรษิทัดงัน้ี 
ตาํแหน่ง จาํนวน 

ประธานคณะกรรมการ 250,000 ต่อปี* 

กรรมการ 200,000 ต่อปี* 

*ใหแ้บง่จา่ยเป็นรายเดอืน 
 
2. เบีย้ประชมุกรรมการคณะกรรมการบรษิทั จา่ยใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 

ตาํแหน่ง จาํนวนเบีย้ประชมุต่อครัง้ 

ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทตอ่ครัง้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทตอ่ครัง้ 

กรรมการ 30,000 บาทตอ่ครัง้ 
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3. เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่ละชดุ จา่ยใหเ้ฉพาะกรรมการชดุยอ่ยทีเ่ขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 
ตาํแหน่ง จาํนวนเบีย้ประชมุต่อครัง้ 

ประธานกรรมการชดุยอ่ย 25,000 บาทตอ่ครัง้ 

กรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาทตอ่ครัง้ 

 
4. โบนสั ในอตัรารอ้ยละ 0.17 ของรายไดร้วมของงบการเงนิรวมและสว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทั

รว่มและกจิการรว่มคา้ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
 

5. สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ  - ไมม่-ี   

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 
2562 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาคดัเลอืก บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮา้สค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ
บรษิทัย่อย เน่ืองจากผลการปฎิบตัิงานมมีาตรฐานการทํางานที่ด ีมคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ี
รวมถงึคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเหมาะสม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอแนะแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ของสํานักงาน                 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส โดยมรีายชือ่ ดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
 
1. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3760 (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิ

ของบรษิทัมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี คอื ปี 2559-2561)  
ประสบการณ์และความสามารถ : 
 จบการศึกษา นิติศ าสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกร ณ์มหาวิทยาลัย  บัญชีบัณฑิตจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ร ับประกาศนียบัตรชัน้สูงทางการสอบบัญชีจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 มปีระสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชีกว่า 32 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมปีระสบการณ์ตรวจสอบ 
ไดแ้ก่ บรษิทัในกลุม่ธรุกจิการขนสง่ พลงังาน โรงแรม อสงัหารมิทรพัย ์งานก่อสรา้ง และอืน่ๆ ทัง้
กจิการทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และบรษิทัจาํกดั และ/หรือ   
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2. นายไพบูล ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4298 (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา -0- ปี) 
ประสบการณ์และความสามารถ : 
 จบการศกึษาปรญิญาโททางการบรหิาร การเงนิจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเป็นผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 มปีระสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชีกว่า 29 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมปีระสบการณ์ตรวจสอบ 
ไดแ้ก่ ประกนัชวีติและประกนัวนิาศภยั ขนส่งและจดัจําหน่ายสนิคา้ รวมถงึคลงัสนิคา้ ผลติและ
คา้ขาย เหมอืง ธรุกจิบรกิาร และอสงัหารมิทรพัย และ/หรือ 

3. นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 6552 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษิทัมาแลว้เป็นระยะเวลา -0- ปี) 
ประสบการณ์และความสามารถ : 
 จบการศกึษาปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชจีากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ

เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 มปีระสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชกีว่า 21 ปี ทัง้ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ไทย 
และบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

โดยใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย และในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์         
คเูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ทาํหน้าทีแ่ทนได ้

สําหรบับริษัทย่อยของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด                 
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2562 ของบรษิทัยอ่ยของบรษิทัดว้ยเชน่กนั 
 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสีาํหรบัการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั คณะกรรมการ
บรษิทัโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 2,500,000 บาท 
(ปี 2561 คา่ตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 2,500,000 บาท) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
รายการ ค่าสอบบญัชีปี 2562 

(บาท) 
ค่าสอบบญัชีปี 2561 

(บาท) 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(บาท) 
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน
งบการเงนิ  
- บรษิทั 
- บรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
- คา่บรกิารอืน่ๆ 

 
 

2,500,000 
15,632,000 

ไมม่ ี

 
 

2,500,000 
14,992,000 

ไมม่ ี

 
 
- 

640,000 
ไมม่ ี
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ทัง้น้ีผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท /                  
บรษิทัย่อย / ผู้บรหิาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดเ้ป็นอยา่งดตีลอดมา  
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

จงึเรยีนมาเพื่อขอเชญิท่านผู้ถอืหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว ผู้ถอืหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5                 
เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครัง้น้ี โดยกรอกรายละเอยีดในหนงัสอื              
มอบฉันทะตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 และยื่นต่อบรษิทัก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉันทะ โปรดนําเอกสารและหลกัฐานตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบยีนก่อนวนัประชุมหรอื               
ในวนัประชุม บรษิทัไดแ้นบสาํเนาขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7
และแผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชมุตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

อน่ึง บรษิทัไดก้ําหนดใหว้นัที ่11 มนีาคม 2562 เป็นวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธิ
เขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562  

 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
 
 
 
                                                                               
 (นางสาวจรพีร จารกุรสกุล) 
       ประธานกรรมการ 
 


