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หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั
ประจำำาปี 2564

บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั �น จํํากััดั (มหาชน)

• ขอความร่่วมมือผู้้�ถืือหุ้้�นมอบฉัันทะใหุ้�กร่ร่มการ่อิสร่ะของบร่ิษััทฯ แทนการ่เข�าร่่วมปร่ะชุ้ม 
ด้�วยตนเอง

• งด้แจกของชุำาร่่วย และงด้จัด้อาหุ้าร่ว่าง ร่วมทั�งงด้บร่ิการ่ชุา กาแฟ เพื่่�อลด้ความเส่�ยง 
การ่แพื่ร่่กร่ะจายของ เชุ้�อไวร่ัสโคโร่นา 2019 (COVID-19)

• ผู้้�ถืือหุ้้�นท่�เข�าร่่วมปร่ะชุ้มต�องสวมหุ้น�ากากอนามัยตลอด้เวลาการ่ปร่ะชุ้ม และทำาความสะอาด้มือด้�วย
แอลกอฮอล์ ท่�บร่ิษััทฯ จัด้เตร่ียมบร่ิการ่ไว�ตามจ้ด้ต่างๆ

• ผู้้�ถืือหุ้้�นท่�เข�าร่่วมปร่ะชุ้มต�องปฏิิบัติตามมาตร่การ่และแนวทางปฏิิบัติตนสำาหุ้ร่ับผู้้�เข�าร่่วมปร่ะชุ้ม
สามัญผู้้�ถืือหุ้้�น ปร่ะจำาปี 2564 ภายใต�สถืานการ่ณ์์การ่แพื่ร่่ร่ะบาด้ของโร่คไวร่ัสโคโร่นา 2019 
(COVID-19) อย่างเคร่่งคร่ัด้

วันจํันทริ์ท่� 26 เมษัายน 2564 
เวลิา 14.00 น.

ณ ห้้องแกรนด์์ บอลรูม ชั้้�น 3 
โรงแรมโกลเด์้น ทิิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขทิ่� 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตห้้วยขวาง กรุงเทิพฯ
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ที ่WHA  006/2564     วนัที ่26 มนีาคม 2564 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน ท่านผูถื้อหุ้น 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 (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 2564  

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ด้วยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564   
ในวนัจนัทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ 
เลขที ่92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
  

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่13 กรกฎาคม 2563 จงึขอใหท้ีป่ระชมุ
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส าเนา
รายงานการประชุมตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

นอกจากนี้ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในครัง้ต่อๆ ไปภายหลงัจากการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ บรษิทั
จะไม่จดัให้มีวาระการประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป  เนื่องจากไม่มีข้อ
กฎหมายใดก าหนดใหบ้รษิทัต้องมมีติรบัรองรายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ในครัง้ก่อนๆ  และมตทิีป่ระชุม    
ผู้ถือหุ้นย่อมถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนับตัง้แต่การประชุมได้เสร็จสิ้นลง  โดยไม่จ าเป็นต้อง
น าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้ถดัไปพจิารณารบัรองแต่อย่างใด  

ทัง้นี้ บรษิัทจะจดัใหม้กีารเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของบรษิัทภายใน  14 
วนันับจากวนัที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมขีอ้สงสยัหรอืมีความเห็นเกี่ยวกบัรายงานการ
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ประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าว สามารถสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็มายงับรษิทัไดภ้ายใน 1 เดอืน นับจาก
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณารบัรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึอย่างถูกตอ้ง และเหน็สมควร
ไม่จดัใหม้วีาระการประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้อกีต่อไป 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
ประจ าปี 2563  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2563 
ปรากฎในรายงานประจ าปีทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ โดยมรีายละเอยีด
ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของ
บรษิทั ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัท ส าหรบัปีส้ินสุด     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุด      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ว่าถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปีตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
2 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ส าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทั 

รายการ    งบการเงินรวม    งบการเฉพาะกิจการ 
 สนิทรพัยร์วม 82,621 ลา้นบาท           47,115    ลา้นบาท 
 หนี้สนิรวม 50,454 ลา้นบาท           26,649    ลา้นบาท 
 สว่นของผูถ้อืหุน้ 32,167 ลา้นบาท           20,465    ลา้นบาท 
 รายไดร้วม 8,198 ลา้นบาท             2,331    ลา้นบาท 
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รายการ งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 
 ก าไรสทุธ ิ 2,524 ลา้นบาท             1,235    ลา้นบาท 
 ก าไรต่อหุน้ 0.1689 บาท/หุน้           0.0826    บาท/หุน้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมาย  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธ ิตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกัส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้น้ี บรษิทัจะ
พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และขอ้พจิารณาอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิอง
บริษัทอย่างมีนัยส าคญั โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขอ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจ
อนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ และจะด าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบในการ
ประชุมต่อไป 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั (งบการเงนิเฉพาะบรษิทั)  บรษิทัมกี าไรสุทธปิระจ าปี 
2563 เป็นจ านวนเงนิ 1,234,592,193 บาท และมกี าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 2,539,367,090 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 
2564 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อขออนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานประจ าปี 2563 เพิม่อกี ในอตัราหุน้ละ 0.0635 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 950 ลา้น
บาท เมื่อรวมกบัการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ทีจ่่ายไปแลว้เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.0367 บาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ของปี 2563 และจากก าไรสะสม รวมเป็นอตัรา
ทีจ่่ายทัง้สิน้ หุน้ละ 0.1002 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ 1,500 ลา้นบาท ซึง่เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั   

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล ในวนัที ่10 พฤษภาคม 2564 ซึง่เป็นวนัก าหนดสทิธผิูถ้อื
หุน้ (Record Date) และจ่ายเงนิปันผลภายในวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 

ทัง้นี้ สทิธใินการรบัเงนิปันผลยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องได้รบัการอนุมตัิจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น
ก่อน  

รายละเอยีดตารางเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 และ 2562 ดงันี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล    
รายการ  ปี 2563 ปี 2562 

ก าไรสุทธิของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงนิส ารองตามกฎหมาย  (ลา้นบาท) 1,234 1,857 
ก าไรสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (ลา้นบาท) 2,524 3,229 
การจ่ายเงินปันผล 
- เงินปันผลระหว่างกาล  ครัง้ท่ี 1 

 
(บาท/หุน้) 

 
0.0367 0.0815 

 วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล 9 ธนัวาคม 2563 6 ธนัวาคม 2562 
 
- เงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 2 

 
(บาท/หุน้) - 

 
0.0535 

 วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล - 25 พฤษภาคม 2563 
- เงินปันผลส าหรบัปี (จ่ายเพ่ิมจากเงินปันผล
ระหว่างกาล) (บาท/หุน้) 0.0635 - 

 วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล 25 พฤษภาคม 2564 - 
รวมอตัราการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี (บาท/หุน้) 0.1002 0.1350 
จ านวนเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ประมาณ (ลา้นบาท) 1,500 1,998 
สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธขิองบรษิทัหลงั
หกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและเงนิส ารองตามกฏหมาย (รอ้ยละ) 122 108  
สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธขิองบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ย (รอ้ยละ) 59 62 

ส าหรบัการจดัสรรส ารองตามกฎหมาย บรษิทัไดม้กีารส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:   เหน็สมควรใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาดงัน้ี 

1. รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.0367 บาทต่อ
หุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 550 ลา้นบาท  

2. อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2563 เพิม่อกีในอตัราหุน้ละ 0.0635 บาท เป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 950 ลา้นบาท   

3. บรษิทัไมไ่ดจ้ดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากไดม้กีารส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบตามจ านวนทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึง่ปัจจุบนับรษิทัมตี าแหน่งกรรมการทัง้สิน้รวม 13 ต าแหน่ง และมกีรรมการทีด่ ารงอยู่
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ในต าแหน่ง 12 ท่าน  จงึตอ้งมกีรรมการออกตามวาระ จ านวน 5 ท่าน และตามขอ้บงัคบับรษิทั กรรมการ
ทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

ในปี 2564 ปรากฏว่ามกีรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุ จ านวน 5 ท่าน ดงันัน้กรรมการทีจ่ะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ จงึมจี านวน 5 ท่าน คอื 

1) นางอญัชล ี ชวนิชย ์  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) พลโท ดร. ปรชัญา เฉลมิวฒัน์ กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3) นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท  กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษทัภบิาล 

4) นายณรงค ์ กรชิชาญชยั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษทัภบิาล 

5) นายสมศกัดิ ์ บุญช่วยเรอืงชยั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษทัภบิาล 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนครัง้ที ่1/2564 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์
2564 ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสุดแก่การด าเนินงานของบรษิทัแลว้ โดยเสนอ
ให้เลอืกตัง้กรรมการอสิระทีพ่้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อสิระต่ออกีวาระหนึ่ง คอื 

1) นางอญัชล ี ชวนิชย ์  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) พลโท ดร. ปรชัญา เฉลมิวฒัน์ กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ส าหรบักรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระอกี 3 ท่าน คอื 

1) นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท  กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษทัภบิาล 

2) นายณรงค ์ กรชิชาญชยั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษทัภบิาล 

3) นายสมศกัดิ ์ บุญช่วยเรอืงชยั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรรษทัภบิาล 

ในปัจจุบนั กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าว นอกจากด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิัทแล้ว ยงัด ารง
ต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัด้วย ซึ่งทัง้ 3 ท่านได้ปฏบิตัิหน้าทีไ่ด้อย่างดเียี่ยมทัง้สถานะของกรรมการ
บรษิทั และผูบ้รหิาร แต่ทัง้นี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและแผนยุทธศาสตรท์าง
ธุรกจิของบรษิทั ทีมุ่่งเน้นใหม้กีารพจิารณาการตรวจสอบการด าเนินงาน และการดแูลใหก้ารด าเนินธุรกจิ
เป็นไปอย่างโปร่งใส องคป์ระกอบและโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัจงึควรที่จะมสีดัส่วนกรรมการ
อสิระมากกว่ากรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เหน็ควร
เพิม่สดัสว่นบุคคลทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 

หลังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมแล้ว                    
จงึขอเสนอรายชื่อกรรมการอสิระรวม 3 ท่าน เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการอสิระแทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระ 3 ท่าน ดงันี้  
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1) ศ. ดร. ก าพล  ปัญญาโกเมศ กรรมการอสิระ 

2) ดร. อนุชติ อนุชติานุกลู กรรมการอสิระ 

3) นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล กรรมการอสิระ  

อย่างไรกต็าม กรรมการบรษิทัทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค ์กรชิชาญชยั และ
นายสมศกัดิ ์บุญช่วยเรอืงชยั ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรหิารบรษิทั
อยู่ การที่ทัง้ 3 ท่าน ด ารงต าแหน่งเฉพาะกรรมการบรหิาร จะท าให้สามารถอุทศิเวลาเพื่อช่วยส่งเสรมิ
การด าเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ และมกีารเจรญิเตบิโตทีย่ ัง่ยนืไดม้ากยิง่ขึน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.wha-group.com เพื่อเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั รวมถงึการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า
และสง่ค าถามทีจ่ะใหต้อบในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 
ตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า หรอืเสนอวาระการประชุมเขา้มายงับรษิทั  

นอกจากนี้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้
กรรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท  หรอืเป็น
กรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนั
กบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

ส าหรบักรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักจิการของบรษิทั มดีงันี้ 

1. นางอญัชล ีชวนิชย ์ 

ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในบริษัท บี.กริม 
เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัทีป่ระกอบกจิการพลงังานและสาธารณูปโภค อนัมสีภาพ
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัย่อยของบรษิทั  

2. ศ. ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ  

ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ในบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ประกอบกิจการ
พลงังานทดแทน อนัมสีภาพเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัย่อยของบรษิทั 

3. ดร. อนุชติ อนุชติานุกุล 

ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ ในบรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัทีม่ ี
บริษัทย่อย คือ บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) ที่ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
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พลงังานหมุนเวยีนและพลงังานสะอาดรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ ผลติไฟฟ้าจากเซลสแ์สงอาทติย ์อนัมี
สภาพเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัย่อยของบรษิทั 

4. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล  

ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในบรษิทั ป่ินทอง อนิดสั
เตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัประกอบกจิการผูพ้ฒันานิคมอุตสาหกรรม อนัมสีภาพ
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัย่อยของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยีได้พจิารณาโดยไดใ้ห้
ความส าคญัเป็นล าดบัในเรื่องทกัษะ ประสบการณ์การท างาน วชิาชพีและคุณสมบตัดิา้นอื่นๆ ทีเ่หมาะสม
และจะเป็นประโยชน์การประกอบธุรกจิของบรษิทัแลว้  

นอกจากนี้ ส าหรับการเสนอเลือกตัง้กรรมการอิสระทัง้ 5 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ว่า บุคคลทีเ่สนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่าง
เป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

จงึไดม้มีตเิสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบการคดัเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดร้่วมกนัพจิารณา 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
กลัน่กรองคุณสมบตัเิป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ ว่าบุคคลทัง้ 5 ท่านดงักล่าว
เป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถ สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี และแผนยุทธศาสตร์ทาง
ธุรกจิของบรษิทั ทีมุ่่งเน้นใหม้กีารพจิารณาการตรวจสอบการด าเนินงาน และการดแูลใหก้ารด าเนินธุรกจิ
เป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถงึเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัเิขา้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

ส าหรบักรรมการอสิระทัง้ 2 ท่านเดมิ ที่ได้รบัเสนอชื่อกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระอกีวาระ
หนึ่ง รวมทัง้กรรมการอสิระทัง้ 3 ท่านใหม่ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า กรรมการอสิระ
ทัง้ 5 ท่าน จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดงักล่าวส าหรบัปี 2564 
รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 โดยประเมนิตามอตัราผลตอบแทนเทยีบกบัธุรกจิอื่น ภาระหน้าที ่ความ
รบัผิดชอบ ฐานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรยีบเทียบกบัขอ้มูลตลาดและ
ขอ้มลูอา้งองิต่างๆ  

ส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการในรปูของเบีย้ประชุม
และเงินประจ าต าแหน่งกรรมการรวมจ านวนทัง้สิ้น  8,342,779 บาท และโบนัสกรรมการจ านวน 
15,990,000 บาท รวมทัง้สิน้จ านวน 24,332,779 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน
เสนอแนะ และจากการพจิารณาถงึผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควร
น าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาดงันี้  

1. รับทราบค่าเบี้ยประชุมและเงินประจ าต าแหน่งกรรมการที่จ่ายในปี 2563 และจ านวนโบนัส                   
ตามไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2563 

2. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเดียวกับปี 2563 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

1) เงนิประจ าต าแหน่งคณะกรรมการบรษิทัดงันี้ 

ต าแหน่ง จ านวน 

ประธานกรรมการบรษิทั 250,000 ต่อปี* 

กรรมการ 200,000 ต่อปี* 
หมายเหตุ * ใหแ้บ่งจ่ายเป็นรายเดอืน 

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) โบนัส ในอตัรารอ้ยละ 0.17 ของรายไดร้วมของงบการเงนิรวมและส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทั
ร่วมและกิจการร่วมค้า ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมาย มอี านาจในการ
ก าหนดรายละเอยีดและเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัวธิกีารจ่ายโบนสั 

5) สทิธปิระโยชน์อื่นๆ  - ไม่ม-ี   

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาคดัเลอืก บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮา้สค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและ
บรษิัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม เน่ืองจากผลการปฎิบตังิานมี
มาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีที่มคีวาม
เหมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอแนะแลว้ เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีของบรษิทั ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮา้ส ์  คเูปอรส์ เอบเีอเอส โดยมรีายชื่อดงัต่อไปนี้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

1. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3760 (เป็นผู้ลงลายมอืชื่อในงบการเงนิ
ของบรษิทัมาแลว้เป็นระยะเวลา 5 ปี คอื ปี 2559-2563)  

ประสบการณ์และความสามารถ : 

 จบการศึกษานิ ติศ าสตร์บัณฑิต จ ากจุฬาลงกร ณ์มหาวิทยาลัย  บัญชีบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรชั ้นสูงทางการสอบบัญชี จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชีกว่า 34 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ 
ไดแ้ก่ บรษิทัในกลุ่มธุรกจิการขนสง่ พลงังาน โรงแรม อสงัหารมิทรพัย ์งานก่อสรา้ง และอื่นๆ ทัง้
กจิการทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และบรษิทัจ ากดั และ/หรอื   
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2. นายไพบูล ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4298 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั
มาแลว้เป็นระยะเวลา -0- ปี)  

ประสบการณ์และความสามารถ : 

 จบการศกึษาปรญิญาโททางการบรหิาร การเงนิจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และเป็นผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชีกว่า 31 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 : 

 จบการศกึษาปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชจีากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ และ
เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 มปีระสบการณ์ด้านตรวจสอบบญัชกีว่า 23 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 2564 ของบรษิทัย่อยของบรษิทัดว้ยเช่นกนั  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชสี าหรบัการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั คณะกรรมการ
บรษิทัโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 2,270,000 บาท 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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รายการ ค่าสอบบญัชีปี 2564 
(บาท) 

ค่าสอบบญัชีปี 2563 
(บาท) 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
(บาท) 

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน
งบการเงนิ  
- บรษิทั 
- บรษิทัและบรษิทัย่อย 
- ค่าบรกิารอื่นๆ 

 
 

2,270,000 
13,521,000 

ไม่ม ี

 
 

2,557,500 
16,134,816 

ไม่ม ี

 
 

(287,500) 
(2,613,816) 

ไม่ม ี

ทัง้นี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท /                  
บรษิัทย่อย / ผู้บรหิาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา  

วาระท่ี 8 เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบนัอยู่ในระหวา่งการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึง่บรษิทัใหค้วามส าคญั
เป็นอย่างยิง่กบัความปลอดภยัของผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บรษิัทจงึใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณามอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ประชุมแทน โดยกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืมอบฉนัทะตามสิง่ทีส่ง่
มาด้วย 5 และยื่นต่อบรษิทัก่อนเขา้ร่วมประชุม และขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะ โปรดน าเอกสาร
และหลกัฐานตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบยีนก่อนวนัประชุมหรอืในวนัประชุม บรษิัทได้
แนบส าเนาขอ้บงัคบับรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 และแผนทีข่องสถานที่
จ ัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รวมถึงบริษัทได้มีการก าหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการและ
แนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้ ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทัง้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ แนวทาง และค าแนะน าที่ 
ทางการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด ซึ่งอาจท าใหท้่านผูถ้ือหุน้ไม่ได้รบัความสะดวก ซึ่งบรษิทัขอ
อภยัมา ณ ทีน่ี้  

ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัที ่11 มนีาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธิ
เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
                                                                               
 (นางสาวจรพีร จารุกรสกุล) 
       ประธานกรรมการ 
ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทรศพัท ์: 02-719-9555 ต่อ 9210, 9217 
โทรสาร : 02-719-9546 


