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ที ่WHA  20/2563     วนัที ่8 มถุินายน 2563 

 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน ท่านผูถื้อหุ้น 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 (QR Code หรอื URL)  
3. ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจาก

ต าแหน่งตามวาระ  
4. รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ 
5. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. และขอ้มูลเกีย่วกบักรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนดใหเ้ป็น

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 
6. เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุม 
7. ส าเนาขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
8. แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม 
9. มาตรการและแนวทางปฏบิตัตินส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 ด้วยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563   
ในวนัจนัทรท์ี ่13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
เลขที ่92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 

  

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 จงึขอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส าเนา
รายงานการประชุมตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
    

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณารบัรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึอย่างถูกตอ้ง 
 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
ส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
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 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ส าหรบัปี
สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ปรากฎในรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้ โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน
ของบรษิัท ค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัท ส าหรบัปีส้ินสุด     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  
งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุด      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ว่าถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
2 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 

  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทั 
  

รายการ    งบการเงินรวม    งบการเฉพาะกิจการ 
 สนิทรพัยร์วม 82,264 ลา้นบาท           46,690    ลา้นบาท 
 หนี้สนิรวม 49,163 ลา้นบาท           25,558    ลา้นบาท 
 สว่นของผูถ้อืหุน้ 33,101 ลา้นบาท           21,132    ลา้นบาท 
 รายไดร้วม 11,440 ลา้นบาท            5,642     ลา้นบาท 
 ก าไรสทุธ ิ 3,229 ลา้นบาท             1,857    ลา้นบาท 
 ก าไรต่อหุน้ 0.2220 บาท/หุน้           0.1276     บาท/หุน้ 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และการจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมาย  

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธ ิตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้นี้ บรษิทัจะ
พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และขอ้พจิารณาอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิอง
บริษัทอย่างมีนัยส าคญั โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขอ
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อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจ
อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ และจะด าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบในการ
ประชุมต่อไป 
จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั (งบการเงนิเฉพาะบรษิทั) บรษิทัมกี าไรสุทธปิระจ าปี 
2562 เป็นจ านวนเงนิ 1,856,676,937 บาท และมกี าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
จ านวน 2,646,038,084 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2563 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อขออนุมตัไิม่เสนอการจ่ายเงนิปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 เพิม่เตมิอกี  
 

ทัง้นี้ เนื่องจากคณะกรรมการบรษิัทได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วจ านวน 2 ครัง้ 
รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.1350 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิ้นประมาณ  1,998 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั   

 

โดยรายละเอยีดของการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จ านวน 2 ครัง้ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้
เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ มดีงันี้ 
 

 ครัง้ที ่1 จ านวน 0.0815 บาทต่อหุน้ จ่ายไปแลว้เมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2562 
 ครัง้ที ่2 จ านวน 0.0535 บาทต่อหุน้ จ่ายไปแลว้เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2563 

 

รายละเอยีดตารางเปรยีบเทยีบการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และ 2561 
ดงันี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล    
รายการ  ปี 2562 ปี 2561 

ก าไรสุทธิของบริษัทหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงนิส ารองตามกฏหมาย  (ลา้นบาท) 1,857  2,145 
ก าไรสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (ลา้นบาท) 3,229 2,907 
การจ่ายเงินปันผล 
- เงินปันผลระหว่างกาล   

 
(บาท/หุน้) 

 
0.0815 - 

 วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล 6 ธนัวาคม 2562 - 
- เงินปันผลระหว่างกาล / งวดสดุท้าย (บาท/หุน้) 0.0535 0.0833 
 วน้ทีจ่า่ยเงนิปันผล 25 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2562 
- อตัราจ่ายเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.1350 0.0833 
จ านวนเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ประมาณ (ลา้นบาท) 1,998 1,199 
สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธขิองบรษิทัหลงั
หกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและเงนิส ารองตามกฏหมาย (รอ้ยละ) 108 56  
สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธขิองบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ย  62 41 

 
ส าหรบัการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย บรษิทัไดม้กีารส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดแลว้ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ:   เหน็สมควรใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาดงันี้ 

1. รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จ านวน 2 ครัง้ รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.1350 บาท เป็นจ านวน
เงนิทัง้สิน้ประมาณ 1,998 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้   

 ครัง้ที ่1 จ านวน 0.0815 บาทต่อหุน้ จ่ายไปแลว้เมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2562 
 ครัง้ที ่2 จ านวน 0.0535 บาทต่อหุน้ จ่ายไปแลว้เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2563 

2. อนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 เพิม่เตมิอกี  

3. บรษิทัไม่ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากไดม้กีารส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบตามจ านวนทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
  

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
บรษิัทมคีวามจ าเป็นเพื่อช าระคนืหนี้เดมิ ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงนิของบรษิทั และเพื่อ
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและพฒันาโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม่ และรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทั 
อนัจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทัเพิม่สงูขึน้ บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งระดมเงนิทุนโดยการ
ออกหุน้กูเ้พิม่เตมิ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภท :  หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบุชื่อผูถ้อื ประเภทดอ้ย
สทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิซึง่อาจมหีรอืไม่มปีระกนั และอาจมหีรอืไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

 สกุลเงนิ :   เงนิบาท หรอืเงนิเหรยีญสหรฐั และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศอื่นๆ 

 จ านวนเงนิรวมของหุน้กูท้ ัง้หมด:  ไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท หากเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ ใหใ้ชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นในวนัทีอ่อกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละคราว  

   จ านวนเงนิต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมตัิในครัง้นี้  
ไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท (หรอืจ ำนวนเทยีบเท่ำในสกุลเงนิอืน่ โดย
ใช้อตัรำแลกเปลีย่นในวนัทีอ่อกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละครำว) 
โดยเมื่อค านวณรวมกบัหุ้นกูข้องบรษิทั (ตามมูลค่าทีต่ราไว้) ทีย่งั
ไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกนั     
ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) 
ทัง้นี้ วงเงนิของหุน้กูท้ีไ่ถ่ถอนแลว้หรอืทีบ่รษิทัไดท้ าการซือ้คนื จะ
น ามานับเป็นวงเงนิของหุน้กูท้ีบ่รษิทัสามารถท าการออกและเสนอ
ขายได ้(Revolving Principal Basis)  

   ในกรณีการออกหุน้กูเ้พื่อการ Refinancing หุน้กูเ้ดมิ (การออกหุน้
กูใ้หม่เพื่อช าระ และ/หรอื ทดแทนหุน้กูเ้ดมิ) จ านวนเงนิตน้ของหุน้
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กูเ้ดมิซึง่จะถูกไถ่ถอนในวนัเดยีวกนักบัวนัทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู้
ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดมินัน้จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการค านวณ
วงเงนิของหุน้กูท้ีบ่รษิทัสามารถท าการออกและเสนอขายได ้

 อตัราดอกเบีย้ :  ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขาย 

 อาย ุ:  ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการก าหนดอายุและวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
หรอื หน่วยงานราชการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 วธิกีารจดัสรร :  บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้เดียวเต็มจ านวน
วงเงนิ หรอืเป็นคราวๆ โดยท าการเสนอขายภายในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไป  และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนั 
และ/หรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของ
คณะกร รมกา รก า กับหลักท รัพย์ แ ล ะตลาดหลัก ท รัพ ย์  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งมผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้

 การช าระคนืเงนิตน้ :  ทยอยคนืเงนิตน้หรอืช าระงวดเดยีวเมื่อครบก าหนด ตามขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขในหุน้กู ้

 การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุ:  ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมสีทิธหิรอืไม่มสีทิธขิอใหบ้รษิทัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ
ก าหนด และ/หรอืบรษิัทอาจมสีทิธหิรอืไม่มสีทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ก่อน
ครบ ทัง้นี้ การไถ่ถอนหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของ
หุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การขึน้ทะเบยีนตราสารหนี้ :  บรษิัทอาจขึน้ทะเบยีนหุน้กู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/
หรอืศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนี้อื่นใด 

 เงื่อนไขพเิศษ :  ในกรณีทีบ่รษิทัไดไ้ถ่ถอนหรอืช าระคนืหุน้กูท้ีไ่ดอ้อกภายในวงเงนิ
ทีไ่ดร้บัอนุมตันิี้ บรษิทัสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิม่เตมิไดอ้กีตาม
จ านวนทีไ่ดไ้ถ่ถอนหรอืช าระคนื 

 วตัถุประสงค:์ 1. เพื่อช าระคนืหนี้เดมิ ซึง่จะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ 
        ของบรษิทั 
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  2. เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและพฒันาโครงการปัจจุบนัและ 
       โครงการใหม่ และรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทั 

 นอกจากนี้ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจดงัต่อไปนี้ 

 (1)  การก าหนดรายละเอยีดและเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนด
ชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ 
หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ 
วธิกีารช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ วธิกีารจดัสรร และรายละเอยีดการเสนอขาย เป็นตน้ 

 (2)  การแต่งตัง้ ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

 (3)  การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจในการด าเนินการ
ใดๆ ตามทีจ่ าเป็น และเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี้ รวมถงึการน าหุน้กูด้งักล่าว
ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรอืตลาดรองอื่นๆ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้กูจ้ านวนรวมไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท เพื่อช าระคนืหนี้เดมิ และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อพฒันา
โครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ และรองรบัการขยายธุรกจิของบริษัท ซึ่งมีความจ าเป็นต้องระดม
เงนิทุนโดยการออกหุน้กู ้
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหก้รรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึง่ปัจจุบนับรษิทัมกีรรมการทัง้สิน้รวม 11 ท่าน จงึต้องมกีรรมการออกจ านวน 3 ท่าน 
และตามขอ้บงัคบับรษิัท กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีน
บรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 
ดงันัน้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกต าแหน่งตามวาระในปีนี้ จ านวน 3 ท่าน คอื  

1) คุณจรพีร  จารุกรสกุล ประธานกรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการบรหิาร,   
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง, กรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่ม
บรษิทัฯ 

2) คุณกฤษณา  สขุบุญญสถติย ์ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

3) คุณสมศกัดิ ์ ประถมศรเีมฆ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง  
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อนึ่ง บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-group.com เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั รวมถงึการเสนอวาระ
เป็นการล่วงหน้าและส่งค าถามทีจ่ะใหต้อบในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ตามหลกัเกณทท์ี่
บรษิทัก าหนด ตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า หรอืเสนอวาระการประชุมเขา้มายงับรษิัท 
ส าหรบัการส่งค าถามล่วงหน้าทีจ่ะใหต้อบในทีป่ระชุม บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารส่งค าถามเพิม่เตมิตัง้แต่
วนัที ่8 มถุินายน 2563 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2563 

  

ส าหรบัคุณจรพีร จารุกรสกุล ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ ในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล
เอสเตท แมแนจเม้นท์ จ ากดั (“WHARM”) ซึ่งประกอบธุรกจิเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท (“WHART”) ซึง่เขา้ข่ายประกอบ
กจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และอาจเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยีได้พจิารณาโดยไดใ้ห้
ความส าคญัเป็นล าดบัในเรื่องทกัษะ ประสบการณ์การท างาน วชิาชพีและคุณสมบตัดิา้นอื่นๆ ทีเ่หมาะสม
และจะเป็นประโยชน์การประกอบธุรกจิของบรษิทัแลว้  

นอกจากนี้ ส าหรับการเสนอเลือกตัง้กรรมการอิสระทัง้ 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ว่า บุคคลทีเ่สนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่าง
เป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

จงึไดม้มีตเิสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งดงักล่าวจ านวน 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ต่ออกีวาระหนึ่ง  

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดห้ารอืรวมทัง้
พจิารณาจากคุณสมบตัทิีเ่หมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัเป็นรายบุคคล โดยได้
ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ รวมทัง้ระมดัระวงัแลว้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่านในครัง้นี้ มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั ตามมตขิอง
คณะกรรมการบรษิทัโดยผ่านการพจิารณาน าเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
โดยใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
 

ส าหรับกรรมการอิสระทัง้ 2 ท่าน ที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระ 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า กรรมการอสิระทัง้ 2 ท่าน จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่าง
เป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
วาระท่ี 7  รบัทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการส าหรบัปี 2563 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของ
เงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
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จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้
ซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ 
และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่าง 
อื่นกไ็ด ้นอกจากนี้ กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั ทัง้นี้ 
ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษิทัในอนัทีจ่ะ
ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดงักล่าวส าหรบัปี 2563 
รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 โดยประเมนิตามอตัราผลตอบแทนเทยีบกบัธุรกจิอื่น ภาระหน้าที ่ความ
รบัผิดชอบ ฐานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรยีบเทียบกบัขอ้มูลตลาดและ
ขอ้มลูอา้งองิต่างๆ  
 
 

ส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการในรปูของเบีย้ประชุม
และเงินประจ าต าแหน่งกรรมการรวมจ านวนทัง้สิ้น  7,141,063 บาท และโบนัสกรรมการจ านวน 
22,750,000 บาท รวมทัง้สิน้จ านวน 29,891,063 บาท 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2563 ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน
เสนอแนะ และจากการพจิารณาถงึผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควร
น าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาดงันี้  
 

1. รับทราบค่าเบี้ยประชุมและเงินประจ าต าแหน่งกรรมการที่จ่ายในปี 2562 และจ านวนโบนัส                   
ตามไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2562 

2. อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2562 ดงันี้ 

1) เงนิประจ าต าแหน่งคณะกรรมการบรษิทัดงันี้ 

ต าแหน่ง จ านวน 

ประธานกรรมการบรษิทั 250,000 ต่อปี* 

กรรมการ 200,000 ต่อปี* 

หมำยเหตุ * ใหแ้บ่งจ่ำยเป็นรำยเดอืน 
 
2) เบีย้ประชุมกรรมการคณะกรรมการบรษิทั จ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ 

ต าแหน่ง จ านวนเบีย้ประชุมต่อครัง้ 

ประธานกรรมการบรษิทั 40,000 บาทต่อครัง้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครัง้ 

กรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ 
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3) เบีย้ประชมุคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการชุดย่อยทีเ่ขา้ร่วมประชมุเท่านัน้ 

ต าแหน่ง จ านวนเบีย้ประชุมต่อครัง้ 

ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาทต่อครัง้ 

กรรมการชุดย่อย 15,000 บาทต่อครัง้ 

 
4) โบนสั ในอตัรารอ้ยละ 0.17 ของรายไดร้วมของงบการเงนิรวมและสว่นแบ่งก าไรจากบรษิทั

ร่วมและกจิการร่วมคา้ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 

5) สทิธปิระโยชน์อื่นๆ  - ไม่ม-ี   

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาคดัเลอืก บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮา้สค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและ
บรษิัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม เนื่องจากผลการปฎิบตังิานมี
มาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีที่มคีวาม
เหมาะสม 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอแนะแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีของบรษิทั ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮา้ส ์  คเูปอรส์ เอบเีอเอส โดยมรีายชื่อดงัต่อไปนี้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
 
1. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3760 (เป็นผู้ลงลายมอืชื่อในงบการเงนิ

ของบรษิทัมาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี คอื ปี 2559-2562)  
ประสบการณ์และความสามารถ : 
 จบการศึกษานิ ติศ าสตร์บัณฑิต จ ากจุฬาลงกร ณ์มหาวิทยาลัย  บัญชีบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรชัน้สูงทางการสอบบัญชี จ าก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชีกว่า 33 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ 
ไดแ้ก่ บรษิทัในกลุ่มธุรกจิการขนสง่ พลงังาน โรงแรม อสงัหารมิทรพัย ์งานก่อสรา้ง และอื่นๆ ทัง้
กจิการทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และบรษิทัจ ากดั และ/หรอื   

2. นายไพบูล ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4298 (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา -0- ปี) 
ประสบการณ์และความสามารถ : 
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 จบการศกึษาปรญิญาโททางการบรหิาร การเงนิจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเป็นผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชีกว่า 30 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ 
ไดแ้ก่ ประกนัชวีติและประกนัวนิาศภยั ขนส่งและจดัจ าหน่ายสนิคา้ รวมถงึคลงัสนิคา้ ผลติและ
คา้ขาย เหมอืง ธุรกจิบรกิาร และอสงัหารมิทรพัย และ/หรอื 

3. นายบุญเรอืง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 6552 (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิ
ของบรษิทัมาแลว้เป็นระยะเวลา -0- ปี) 
ประสบการณ์และความสามารถ : 
 จบการศกึษาปรญิญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชจีากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ และ

เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 มปีระสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชกีว่า 22 ปี ทัง้ในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ทย 
และบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

โดยใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย และในกรณีที่บุคคลดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัิงานได้ ให้บรษิัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์         
คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ท าหน้าทีแ่ทนได ้

ส าหรับบริษัทย่อยของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด                 
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 ของบรษิทัย่อยของบรษิทัดว้ยเช่นกนั 
 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสี าหรบัการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั คณะกรรมการ
บรษิทัโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 2,557,500 บาท 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

รายการ ค่าสอบบญัชีปี 2563 
(บาท) 

ค่าสอบบญัชีปี 2562 
(บาท) 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
(บาท) 

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน
งบการเงนิ  
- บรษิทั 
- บรษิทัและบรษิทัย่อย 
- ค่าบรกิารอื่นๆ 

 
 

2,557,500 
16,134,816 

ไม่ม ี

 
 

2,500,000 
15,632,000 

ไม่ม ี

 
 

57,500 
502,816 

ไม่ม ี
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ทัง้นี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท /                  
บรษิัทย่อย / ผู้บรหิาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา  

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 25 และข้อ 25/1 และเพ่ิมข้อบงัคบัใหม่ ข้อ 32/1 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 
เพื่อใหก้ารจดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นไปตามกฎหมายพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 จงึเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 25 และขอ้ 25/1 และเพิม่เตมิขอ้บงัคบั
ใหม่ ขอ้ 32/1 เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดขอ้บงัคบัของบรษิัทที่เสนอขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิดงันี้ 
 

ข้อบงัคบัของบริษทัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัของบริษทัท่ีเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม 

แกไ้ขขอ้บงัคบั 

ข้อ 25   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมาย ส่งหนังสอืนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สทิธแิละประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนดัประชมุ
โดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้
ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ก า ร ส่ ง ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม จ ะ ส่ ง ผ่ า น สื่ อ
อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสือประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการ
ด า เ นิ น ก า รป ร ะ ชุ ม จ ะ ก ร ะท า โ ด ย ผ่ า นสื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์  และระบุสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ที่
กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้า
ประชุมได ้

 

ข้อ 25  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย ส่งหนังสอืนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้กไ็ด ้ 

  ขอ้ 25/1  การประชมุคณะกรรมการผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์   
จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(1) กรรมการที่เขา้ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์
ประชุมต้องอยู่ในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั และกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมทัง้หมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยใน
ขณะทีม่กีารประชุม 

ข้อ 25/1  การประชุมคณะกรรมการจะจดัประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

 



 

 S:\2019_Company Secretary\WHA\WHA_Shareholders\WHA-AGM 2020\Invitation\Notice WHA_AGM 2020 (TH)\01 WHA_Invitation Letter of AGM 2020 (TH)v4 website.docx 12 

ข้อบงัคบัของบริษทัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัของบริษทัท่ีเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม 

(2) กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุม
ปรกึษาหารอืและแสดงความคดิเหน็ระหว่างกนัได้
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

(3) ประธานที่ประชุมจะต้องจดัใหก้รรมการที่เขา้ร่วม
ประชุมแสดงตน เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสก์่อนร่วมการประชุม 

(4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสยีง 
หรอืทัง้เสยีงและภาพของกรรมการและผู้เขา้ร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาทีม่กีารประชุม 

(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่ 

 

เพิม่ขอ้บงัคบัใหม ่

ขอ้ 32/1                    

   -ไม่ม-ี 

 

ข้อ  32/1  การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ:  เหน็ควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขและ
เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายขา้งตน้ ท าใหเ้กดิความคล่องตวัและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดว่าดว้ยการจดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึง่บรษิทัใหค้วามส าคญั
เป็นอย่างยิง่กบัความปลอดภยัของผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บรษิัทจงึใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณามอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ประชุมแทน โดยกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืมอบฉนัทะตามสิง่ทีส่ง่
มาด้วย 5 และยื่นต่อบรษิทัก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะ โปรดน าเอกสาร
และหลกัฐานตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบยีนก่อนวนัประชุมหรอืในวนัประชุม บรษิัทได้
แนบส าเนาขอ้บงัคบับรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 และแผนทีข่องสถานที่
จ ัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รวมถึงบริษัทได้มีการก าหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการและ
แนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้ ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทัง้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และค าแนะน าที่ 
ทางการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด ซึ่งอาจท าใหท้่านผูถ้ือหุน้ไม่ได้รบัความสะดวก ซึ่งบรษิทัขอ
อภยัมา ณ ทีน่ี้  
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ทัง้นี้ บรษิัทไดก้ าหนดใหว้นัที ่29 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้น (Record Date) ที่มี
สทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  

 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
                                                                               
 (นางสาวจรพีร จารุกรสกุล) 
       ประธานกรรมการ 
 


