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วันอังค�ริท่� 26 เมษั�ยน 2565 เวลิ� 14.00 น.



ผู้้�ถืือห้�น/ผู้้�ริับมอบฉัันทะ ท่�ปริะสงค์จำะเข้��ริ่วมปริะช้ม E-AGM  

ขอให้้ท่านศึึกษาแล็ะปฏิิบััติิติาม 
“คำำาแนะนำา เร่�อง เอกสื่ารห้ลั็กฐานท่�จำำาเป็น เพื่่�อการล็งทะเบั่ยน การมอบัฉัันทะ การออกเส่ื่ยงล็งคำะแนน 
แล็ะการนับัคำะแนนเส่ื่ยง สื่ำาห้รับัการประชุุมผ้่้ถื่อหุ้้นผ่่านสื่่�ออิเล็็กทรอนิกสื่์ (E-AGM)” แล็ะ 
“วิิธิิปฏิิบััติิในการเข้าร่วิมประชุุมผ่่านสื่่�ออิเล็็กทรอนิกสื่์ Inventech Connect” (สื่ิ�งท่�สื่่งมาด้้วิย 5 แล็ะ 6) 

โปรด้ย่�นแบับัคำำาร้องผ่่าน E-Request ท่�  https://app.inventech.co.th/WHA121432R ห้ร่อสื่แกน QR Code

ผู้้�ถืือห้�นท่�ปริะสงค์จำะมอบฉัันทะให� “กัริริมกั�ริอิสริะ” ข้องบริิษััท 
โปรด้ใชุ้ห้นังส่ื่อมอบัฉัันทะแบับั ข. (สื่ิ�งท่�สื่่งมาด้้วิย 8) พื่ร้อมแนบัเอกสื่ารห้ล็ักฐานท่�จำำาเป็น (สื่ิ�งท่�สื่่งมาด้้วิย 5) 
แล็ะสื่่งเอกสื่ารมายังบัริษัทภายในวัินท่� 19 เมษายน 2565 (ไม่ติ้องย่�นแบับัคำำาร้องผ่่าน E-Request แติ่อย่างใด้)
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ที ่WHA 005/2565      

 วนัที ่25 มนีาคม 2565 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในรปูแบบการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report”) 
พร้อมงบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ 
(QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ใน “แบบแจ้งการประชุม” (ท่ีมี QR Code) – โปรดดู
เอกสารแนบซึง่สง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณีย ์(ส ำหรบัวำระที ่1, 2 และ 3) 

2. ขอ้มูลประวตัขิองบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ (ส ำหรบัวำระที ่4) 

3. นิยามกรรมการอสิระ (ส ำหรบัวำระที ่4) 

4. ขอ้มลูประวตัขิองผูส้อบบญัช ี(ส ำหรบัวำระที ่6) 

เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

5. ค าแนะน า เรื่อง เอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็น เพื่อการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ การ
ออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง ส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

6. วธิปิฏบิตัใินการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect 

7. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  

8. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

9. ขอ้บงัคบับรษิทัสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ห่วงใยต่อสุขภาพอนามยัของผู้ถือหุ้นและผูม้ี
สว่นร่วมทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งจากสถานการณ์ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีย่งัคงแพร่ระบาด
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เพยีงรปูแบบเดยีวเท่านัน้ โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จดัการ (MD&A) ประจ าปี 2564  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั และค าอธบิายและการวเิคราะห์
ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2564 ปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั และค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2564 

การลงมต ิ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงมติ 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัท ส าหรบัปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้
ว่าถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รายละเอยีดปรากฏตาม 
แบบ 56-1 One Report ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิงบ
การเงนิของบริษัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดผ่้านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

รายการ งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ 

สนิทรพัยร์วม 82,769 ลา้นบาท           46,300    ลา้นบาท 

หนี้สนิรวม 48,740 ลา้นบาท           25,005    ลา้นบาท 

สว่นของเจา้ของ 34,030 ลา้นบาท           21,296    ลา้นบาท 

รายไดร้วม 11,639 ลา้นบาท             4,413    ลา้นบาท 

ก าไรสุทธ*ิ 2,590 ลา้นบาท             2,232    ลา้นบาท 

ก าไรต่อหุน้ 0.1733 บาท/หุน้           0.1493    บาท/หุน้ 

หมำยเหตุ *ก ำไรสุทธ ิหมำยถงึ ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 

การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และการจดัสรร
ทุนส ารองตามกฎหมาย  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัหลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและหลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้นี้ บรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั แผนการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และขอ้พจิารณาอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และการจ่าย
ปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  โดยมติ
คณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัมกี าไรสุทธิ
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 2,232,200,966 บาท และมกี าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 3,423,385,669 บาท  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 เพิม่อกี ในอตัราหุน้ละ 0.0735 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 1,100 
ลา้นบาท ซึ่งเมื่อรวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาลทีบ่รษิทัไดจ้่ายเมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา
หุ้นละ 0.0267 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 400 ล้านบาทแล้ว บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากผล
การด าเนินงานของปี 2564 รวมทัง้สิ้นในอัตราหุ้นละ 0.1002 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น
ประมาณ 1,500 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 67 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ
บรษิทั หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและหลงัหกัทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั  

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 
รายการ  ปี 2564 ปี 2563 

ก าไรสุทธิของบริษัทหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
เงนิส ารองตามกฎหมาย  (ลา้นบาท) 

 
2,232 1,234 

การจ่ายเงินปันผล 
-  เงนิปันผลระหว่างกาล   

 
(บาท/หุน้) 

 
0.0267 

 
0.0367 

-  เงนิปันผลส าหรบัปี 
 (เพิม่จากเงนิปันผลระหว่างกาล) (บาท/หุน้) 

 
0.0735 0.0635 

รวมอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี (บาท/หุน้) 0.1002 0.1002 
จ านวนเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ลา้นบาท) 1,500 1,500 
สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิของบรษิัทหลังหกั
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและเงนิส ารองตามกฏหมาย (รอ้ยละ) 

 
67 122 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิของบริษัทและ
บรษิทัย่อยตามงบการเงนิรวม (รอ้ยละ) 

 
58 59 
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บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร ับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่25 พฤษภาคม 2565  อนึ่ง สทิธใินการรบัเงนิ
ปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน   

ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาดงันี้ 

1. รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.0267 
บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 400 ลา้นบาท  

2. อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2564 เพิม่อกีในอตัราหุน้ละ 0.0735 
บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 1,100 ลา้นบาท   

3. บรษิทัไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอกี เนื่องจากได้จดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จาก
ต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 

ปัจจุบนั บรษิทัมตี าแหน่งกรรมการรวมทัง้สิน้ 12 ต าแหน่ง โดยมกีรรมการทีด่ ารงอยู่ในต าแหน่ง
จ านวน 10 ท่าน (และอยู่ระหว่างการสรรหาจ านวน 2 ต าแหน่ง) ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2565 จงึมกีรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดงันี้  

(1)  นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน   กรรมการ 
(2)  นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล   กรรมการ 
(3) นายอภชิยั บุญธรีวร    กรรมการอสิระ  
(4)  นายอคัรพล พเิชษฐวณิชยโ์ชค  กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยี) ได้พจิารณา
กลัน่กรอง สรรหา และคดัเลอืกบุคคลที่สมควรได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ โดยพจิารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญของ
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วชิาชพี ประสบการณ์ทีห่ลากหลายในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัท และ
เหน็สมควรเสนอให้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน (ดงัมรีายนามขา้งต้น) ที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอสิระ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง  
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ทัง้นี้ บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.wha-group.com และไดแ้จง้ผ่านระบบขา่วของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม
เพื่อเข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 เป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ที่บริษทัก าหนด ตัง้แต่เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบก าหนดแลว้ ปรากฏว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั
เลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า แต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า หา้มมิ
ใหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ ซึ่งกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 4 ท่านขา้งต้น 
ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทัแต่อย่างใด 

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า บุคคลทีเ่สนอชื่อให้
เป็นกรรมการอสิระทัง้ 2 ท่าน จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทั (ไม่รวมกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยี) ไดร้่วมกนั
พิจารณา กลัน่กรองอย่างละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนเสนอ โดยเหน็ว่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 4 
ท่านข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละแผนยุทธศาสตร์
ทางธุรกจิของบรษิทั ทีมุ่่งเน้นการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บุคคลทัง้ 4 ท่าน ยงัเป็นผู้
มคุีณสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง รายละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้มูลประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ว่า นายอภชิยั บุญธรีวร และนายอคัรพล พเิชษฐวณิชย์
โชค เป็นผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการอสิระ ตามนิยามกรรมการอสิระของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและของบริษัท และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง นิยามกรรมการอสิระ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

 ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยี) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 
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 (1)  นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน   กรรมการ 
 (2)  นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกุล   กรรมการ 
 (3) นายอภชิยั บุญธรีวร    กรรมการอสิระ  
 (4)  นายอคัรพล พเิชษฐวณิชยโ์ชค  กรรมการอสิระ 

 การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั
ค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืให้
มผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้  นอกจากนี้ กรรมการ
บรษิทัมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทอืน
สิทธิของกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้ร ับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการ ทัง้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 โดยไดป้ระเมนิตามอตัราผลตอบแทนเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิอื่น พจิารณา
ภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ฐานะทางการเงนิ ผลประกอบการของบรษิทั รวมถงึเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูตลาดและขอ้มลูอา้งองิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการในรปูของเงนิ
ประจ าต าแหน่งและเบี้ยประชุมกรรมการ จ านวนทัง้สิ้น 8,755,307 บาท และโบนัสกรรมการ
จ านวน 20,338,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ทัง้สิ้นจ านวน 
29,093,307 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ประกอบกบัได้พจิารณา
จากผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี้  

1. รบัทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ตามไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

2. อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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2.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 (1) เงนิประจ าต าแหน่งคณะกรรมการบรษิทั 

ต าแหน่ง ปี 2565 (บาท /ปี*) ปี 2564 (บาท/ปี*) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 250,000 250,000 

กรรมการ 200,000 200,000 
หมำยเหตุ *ใหแ้บ่งจ่ำยเป็นรำยเดอืน 

 (2) เบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั  
ต าแหน่ง ปี 2565 (บาท/ครัง้*) ปี 2564 (บาท/ครัง้*) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 40,000 40,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 

กรรมการ 30,000 30,000 
หมำยเหตุ *จ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชุมเท่ำนัน้ 

 (3) เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ต าแหน่ง ปี 2565 (บาท/ครัง้*) ปี 2564 (บาท/ครัง้*) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 15,000 
หมำยเหตุ *จ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชุมเท่ำนัน้ 

 (4) เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบ)  
ต าแหน่ง ปี 2565 (บาท/ครัง้*) ปี 2564 (บาท/ครัง้*) 

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 25,000 25,000 

กรรมการชุดย่อย 15,000 15,000 
หมำยเหตุ *จ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้ประชุมเท่ำนัน้ 

(5) โบนัส ในอตัรารอ้ยละ 0.17 ของรายไดร้วมของงบการเงนิรวมและการรบัรู้ส่วน
ไดเ้สยีจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ตามงบการเงนิรวม ส าหรบั
ปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
หรอืบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมาย   มอี านาจในการก าหนด
รายละเอยีดและเงือ่นไขอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัวธิกีารจ่ายโบนัสดงักล่าว 

2.2 ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ รวมทัง้สทิธปิระโยชน์อื่นๆ  
ปี 2565  ปี 2564 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุม  
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีในปี 2565 
นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกให ้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั (“PwC”) และผูส้อบบญัชขีอง PwC เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็ว่า PwC มคีวามเหมาะสมเมื่อพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานและมาตรฐานการท างานทีด่ีที่
ผ่านมา ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
รวมถงึอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้สนอแนะ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ให ้PwC 
เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทั และเสนอให้แต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้จาก PwC ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีรบัอนุญาตที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2565 

(1)  นายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่6552 และ/หรอื 
(2)  นายไพบูล ตนักูล    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4298 และ/หรอื 
(3)  นายกรรณ ตณัฑวริตัน์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10456  

 หมำยเหตุ  
- ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ทัง้ 3 ท่ำน ไม่เคยเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบบญัชแีละแสดงควำมเหน็

ต่องบกำรเงนิของบรษิทั (0 ปี) 
- ทัง้นี้ เดมิ นำยชำญชยั ชยัประสทิธิ ์จำก PwC ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชแีละไดล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของ

บรษิทัมำเป็นระยะเวลำ 6 ปีตดิต่อกนั (2559-2564) ดงันัน้ จงึสมควรเปลีย่นผูส้อบบญัช ีเพือ่ใหส้อดคล้องกบั
หลกัเกณฑข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัช ี(audit fee) ของบรษิทัประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 2,270,000 บาท (เป็นจ านวน
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีีเ่ท่ากบัปีก่อน) 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษทั 

รายการ ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) 
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงนิ   

- บรษิทั (audit fee) 2,270,000 2,270,000 
- ค่าบรกิารอื่น ๆ (non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

อนึ่ง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและของบรษิทัย่อยทัง้หมดของบรษิทัในประเทศไทย สงักดัส านักงาน
สอบบญัชเีดยีวกนั คอื PwC  และส านักงานสอบบญัชดีงักล่าวไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา 

ทัง้นี้ บรษิทัทีเ่ป็นส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งตน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ 
และ/หรอื มสี่วนไดเ้สยีกบั บรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผู้บรหิาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูประวตัขิองผูส้อบบญัช ีปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

การลงมต ิ อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่                    
1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่                     
1 พฤศจกิายน 2564 ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัและระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรกด็ ีไม่มี
ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
แต่อย่างใด 

ข้อมูลส าคญัส าหรบัผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และ
หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึง่สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั ดงันี้ 
 ฉบบัภาษาไทย  https://wha-th.listedcompany.com/invitation.html 
 ฉบบัภาษาองักฤษ https://wha.listedcompany.com/invitation.html 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีว 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง จะด าเนินการผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์เท่านัน้  โดยมไิดจ้ดัเตรยีมสถานที่หรอืหอ้งประชุมส าหรบัการประชุมแต่อย่างใด ทัง้นี้ บรษิทัได้
ใชร้ะบบ “Inventech Connect” ของบรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ส าหรบัการประชุมผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ในครัง้นี้ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ ท่ีประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โปรดศกึษา
และปฏบิตัติาม “ค าแนะน า เรื่อง เอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็น เพื่อการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ การออกเสยีง
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)” และ “วธิปิฏบิตัิ
ในการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect” ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 และ 6  และ
ขอให้ท่าน ยื่นแบบค ำร้อง (E-Request) ที่ https://app.inventech.co.th/WHA121432R หรือสแกน QR 
Code 
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บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะยื่นแบบค าร้องและเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นผ่าน
ระบบ E-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าและขอรบั “ชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
รหสัผ่าน (Password) และเวบ็ลงิค ์(Weblink)” ตัง้แต่วนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป 
อย่างไรก็ดี ท่านจะสามารถเข้าประชุม E-AGM ได้ในวนัอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. 
จนกว่าจะปิดการประชุม  หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกบัการลงทะเบยีนและการเขา้
ร่วมประชุม E-AGM โปรดตดิต่อ  

 Inventech Call Center  
โทรศพัท ์02 931 9136  
ระหว่างวนัที ่12-26 เมษายน 2565 เวลา 8.30 -17.30 น.  
(เฉพาะวนัและเวลาท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนเอง
โปรดใชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. เพื่อมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ  กรรมการอสิระท่านดงักล่าวจะลงมตใินแต่ละ
วาระตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ  ขอ้มูลของกรรมการอสิระที่บรษิัทก าหนดให้เป็นผู้รบัมอบ
ฉันทะ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 และหนังสอืมอบฉันทะ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8  โดยผูถ้อืหุน้ไม่ต้อง
ยื่นค ารอ้งผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด  

ทัง้นี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดน าส่ง หนังสือมอบฉันทะท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พร้อมเอกสารหลกัฐานที่
จ าเป็น (ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 5) มายงับรษิทั ภายในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของขอ้มลู โดยสง่ถงึ  

ส านักเลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร ์ 
เลขที ่777 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7  
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

บรษิทัสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “ค าถามทีเ่กี่ยวกบัวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยขอให้
ท่าน โปรดระบุ ชื่อผูถ้อืหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ  ทีอ่ยู่  หมายเลขโทรศพัท์  อเีมล  และค าถามทีเ่กี่ยวกบัวาระการ
ประชุม และสง่มายงั ส านักเลขานุการบรษิทั ตามทีอ่ยู่ขา้งตน้ หรอือเีมล companysecretary@wha-group.com  

บรษิทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9  

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบญัญตัคุิม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รบัมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง
วตัถุประสงค์และความจ าเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดแผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ
ประโยชน์ในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ สามารถศกึษารายละเอยีด
เพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.wha-group.com 
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ข้อมูลประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

1. นายเดวิด ริชารด์ นารโ์ดน 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  25 เมษายน 2559 (จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 5 ปี) 

อายุ   66 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Northeastern University, Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประวติัการฝึกอบรม   

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่57/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) -ไม่ม-ี  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  1 บรษิทั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2559 – ปัจจุบนั  กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน/ บริษทัอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 38 แห่ง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2537 – ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารธุรกจินิคมอุตสาหกรรมและ
ต่างประเทศ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล บวิดิง้ จ ากดั 

2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เหว่ย หวั กัว๋ ไท่ (ซานย่า) บสิซเินส คอนซลัติ้ง จ ากดั 

2563 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ทสั จ ากดั 

2562 – ปัจจุบนั    กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์2 (เอสจ)ี จ ากดั 

2561 – ปัจจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีลโซน เหงะอาน จอยท ์สตอ็ค จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล แมนเนจเมนท ์เซอรว์สิเซส 
เวยีดนาม จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์(เอสจ)ี จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ 
 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั 
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ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(เอสจ)ี จ ากดั 

2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั 

2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารน่ีา เซอรว์สิเซส 
จ ากดั  

2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จ ากดั 

2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์เรสซเิดนซ์ จ ากดั 

2544 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

2540 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(บวีไีอ) จ ากดั 

2539 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั  

2537 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 

2537 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2563 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั บไีอจ ีดบับลวิเอชเอ อนิดสัเทรยีลแก๊ส จ ากดั 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จ ากดั 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั 

2564 – ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีเอเซยี รเีคลมเมชัน่ วอเตอร ์จ ากดั 

2564 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2564 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั ชลบุร ีคลนีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2563 – ปัจจุบนั   กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เกค็โค่ – วนั จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทั  

  -ไม่ม-ี 

ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2559 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ/ กรรมการบรหิาร บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 อา้งองิประวตักิารท างานจากการด ารงต าแหน่งในกจิการต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวท้ัง้หมดขา้งตน้ 

คณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิทางอาญาในความผดิเกีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติและไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั   10/10  ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร  11/11  ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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2. นายวิวฒัน์ จิรฐัติกาลสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจบุนั  กรรมการบรษิทั/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั  

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  25 เมษายน 2559 (จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 5 ปี) 

อายุ   65 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาสุขาภบิาล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการฝึกอบรม 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที ่2/2557 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร IOD Luncheon Briefing 1/2556 : Thailand Economic Outlook 2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่2/2546 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่38/2546 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 บรษิทั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2559 – ปัจจุบนั  กรรมการบรหิาร / กรรมการบรรษทัภบิาลและ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื   

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน/ บริษทัอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 35 แห่ง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2537 – ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั/ กรรมการบรหิาร / ประธาน
เจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร  

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

2564 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล บวิดิง้ จ ากดั 

2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เหว่ย หวั กัว๋ ไท่ (ซานย่า) บสิซเินส คอนซลัติ้ง จ ากดั 

2563 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ทสั จ ากดั 

2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์2 (เอสจ)ี จ ากดั 

2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีลโซน เหงะอาน จอยท ์สตอ็ค จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล แมนเนจเมนท ์เซอรว์สิเซส 
เวยีดนาม จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์(เอสจ)ี จ ากดั  

2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั 
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ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(เอสจ)ี จ ากดั 

2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท 4 จ ากดั 

2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนดม์ารน่ีา เซอรว์สิเซส จ ากดั 

2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จ ากดั 

2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ สระบุร ีทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ระยอง ทีด่นิอุตสาหกรรม จ ากดั 

2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เดอะพารค์เรสซเิดนซ์ จ ากดั 

2544 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

2540 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(บวีไีอ) จ ากดั 

2539 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ ไพพไ์ลน์ เซอรว์สิเซส จ ากดั 

2537 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั อสีเทริน์ ซบีอรด์ อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 

2537 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ อนิดสัเตรยีลเอสเตท จ ากดั 

2563 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั บไีอจ ีดบับลวิเอชเอ อนิดสัเทรยีลแก๊ส จ ากดั 

2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีเอเซยี รเีคลมเมชัน่ วอเตอร ์จ ากดั 

2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. 

2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ โซล่าร ์จ ากดั 

2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอยพู ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่2 จ ากดั 

2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จ ากดั 

2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทั  

  -ไม่ม-ี 
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ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2559 – ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 อา้งองิประวตักิารท างานจากการด ารงต าแหน่งในกจิการต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวท้ัง้หมดขา้งตน้ 

คณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิทางอาญาในความผดิเกีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติและไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั   10/10  ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร  11/11  ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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3.  นายอภิชยั บุญธีรวร 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจบุนั    กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  29 เมษายน 2557 (จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 8 ปี) 

อายุ   67 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์University of Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์(ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการฝึกอบรม 

- หลกัสตูร Strategic Board Master (SBM) รุ่นที ่9/2563 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที ่12/2555 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่53/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที ่8/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  2 บรษิทั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ บรษิทั กนัยงอเีลคทรกิ จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน/ บริษทัอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)    4 แห่ง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

ก.พ. 2565 – 
ปัจจุบนั  

กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่มสีว่นรว่มในการ
บรหิาร) 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 

2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทั  
  -ไม่ม-ี 

ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2557 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 อา้งองิประวตักิารท างานจากการด ารงต าแหน่งในกจิการต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวท้ัง้หมดขา้งตน้ 
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คณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิทางอาญาในความผดิเกีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติและไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั    10/10  ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  6/6   ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    9/9   ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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4.  นายอคัรพล พิเชษฐวณิชยโ์ชค 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจบุนั    กรรมการอสิระ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  12 พฤษภาคม 2564 (จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 11 เดอืน) 

อายุ   55 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา   ปรญิญาโท กฎหมาย Georgetown University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
      ปรญิญาโท กฎหมาย Boston University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
      ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการฝึกอบรม 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่307/2564 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  -ไม่ม-ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน / บริษทัอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)    1 แห่ง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2562 – ปัจจุบนั หุน้ส่วนอาวุโส และหวัหน้างานดา้น 
Corporate และ M&A 

บรษิทั แชนดเ์ล่อร ์เอม็เอชเอม็ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทั  
  -ไม่ม-ี 

ประวติัการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2564 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 อา้งองิประวตักิารท างานจากการด ารงต าแหน่งในกจิการต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวท้ัง้หมดขา้งตน้ 

คณุสมบติัตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิทางอาญาในความผดิเกีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติและไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา 

 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั   5/5  ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2   ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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นิยามกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระมีคุณสมบตัิเข้มกว่าข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน ก.ล.ต.  
ดงัต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอสิระราย  นัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแย้ง ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  

5. ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกจิการ  การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรพัย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหผู้้ขออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้สนิที่ต้องช าระต่ออกี
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึ้นไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้สนิดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สนิที่เกดิขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฏหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้น้ี กรณีที่ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของ
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 
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8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

10. กรรมการอสิระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการตดิต่อกนัทุกวาระไดไ้ม่เกนิ 9 ปี 

11. กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนจะตอ้งเป็นผูห้ญงิ 
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ข้อมูลประวติัของผู้สอบบญัชี 

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 6552 

 ประวตักิารศกึษาและประสบการณ์ 

- ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
- มปีระสบการณ์ดา้นตรวจสอบบญัชปีระมาณ 24 ปี ทัง้บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ อาท ิกลุ่มธุรกจิพลงังาน 
น ้ามนัปิโตรเลยีม ก๊าซ และโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

2. นายไพบูล ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4298 

 ประวตักิารศกึษาและประสบการณ์ 

- ปรญิญาโท บรหิารการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
- มปีระสบการณ์ดา้นตรวจสอบบญัชปีระมาณ 32 ปี อาท ิกลุ่มธุรกจิประกนัภยั ธุรกจิขนสง่และจดั

จ าหน่ายสนิคา้ รวมถงึคลงัสนิคา้ ธุรกจิผลติและคา้ขาย ธรุกจิบรกิาร และอสงัหารมิทรพัย์ เป็นตน้ 

3. นายกรรณ ตณัฑวิรตัน์   ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 10456  

ประวตักิารศกึษาและประสบการณ์ 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
- มปีระสบการณ์ดา้นตรวจสอบบญัชปีระมาณ 19 ปี ทัง้บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและบรษิทัจ ากดั อาท ิกลุ่มธุรกจิน ้ามนั ธุรกจิไฟฟ้า ธุรกจิผลติและจ าหน่าย ธุรกจิคา้
ปลกี เป็นตน้  

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ดงัมรีายนามขา้งตน้ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบั บรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
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ค าแนะน า เร่ือง เอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็น  
เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

ส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รบัมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัท) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม     
E-AGM ให้ยื่นแบบค าร้อง (E-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) ส าหรบัการลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 12 เมษายน 
2565 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป  

ขอใหท่้าน ยืน่แบบค ำร้อง (E-Request) ที ่https://app.inventech.co.th/WHA121432R หรือสแกน QR Code 

 
ภายหลังบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมตัิค าร้องแล้ว ท่านจะได้รบัอีเมลแจ้ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหสัผ่าน 
(Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect อย่างไรก็ด ี
ท่านจะสามารถเขา้ประชุม E-AGM ไดใ้นวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ปิดการประชุม 

โปรดพจิารณาวธิปิฏบิตัิในการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิง่ที่ส่งมาด้วย 6)  ทัง้นี้ 
ในการยื่นแบบค ารอ้ง (E-Request) ขอใหท่้านจดัเตรยีมและแนบเอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็นใหค้รบถ้วน บรษิทัสงวน
สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรบัลงทะเบยีนหากเอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น และจะปฏเิสธการรบัแบบค ารอ้งภายหลงั
ปิดการประชุม 

โปรดเก็บรกัษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น การเข้า
ประชุม E-AGM โดยใชช้ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) ทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่ท่าน จะถอืว่าท่านไดเ้ขา้ประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมผีลตามกฎหมาย  

การมอบฉันทะ 

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตนได้ บรษิัทได้จดัให้มี
หนังสอืมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8) ไดแ้ก ่ 
แบบ ก.  เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น  
แบบ ข.  เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั  
แบบ ค.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้         
 คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
ภาษาไทย  https://wha-th.listedcompany.com/invitation.html 
ภาษาองักฤษ https://wha.listedcompany.com/invitation.html
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วธิกีารมอบฉนัทะ สามารถด าเนินการได ้ดงันี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ 

โดยบรษิทัแนะน าใหใ้ชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ  
(2) ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูล

หุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
(4) ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิทั โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการ

ออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ ในกรณีนี้ ผูถ้อืหุน้ไม่ตอ้งยื่นค ารอ้งผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด  
(5) โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มขดีฆ่าอากรและลงวนัทีท่ี่ท าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว อนึ่ง 

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ส าหรบัหนังสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ 
(6) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงค์จะยกเลกิการมอบฉันทะ ให้ผูถ้อืหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสอืต่อบรษิทัภายใน

วนัที ่25 เมษายน 2565 ก่อนวนัประชุม 

เอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็น 

1.  ผู้ถือหุ้น / ผู้รบัมอบฉันทะ ท่ีประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืหุน้  

(2) กรณีมอบฉันทะ  

(ก) หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกขอ้ความถูกต้อง
ครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉันทะได้
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งผู้รบัมอบ
ฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

1.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล  

(1) กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง   

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล
ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทน
นิตบิุคคลดงักล่าว  
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(ข) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล (ออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการที่มอี านาจ 
ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุม) รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลทีเ่ขา้
ประชุมดว้ยตนเอง และมขีอ้ความแสดงว่าตนมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึ่งเป็นผู้
ถอืหุน้  

(2) กรณีมอบฉันทะ  

(ก) หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกขอ้ความถูกต้อง
ครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล ที่
เป็นผูม้อบฉนัทะ และไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

(ค) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล (ออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการที่มอี านาจ 
ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุม) รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลทีเ่ป็น
ผูม้อบฉันทะ และหนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึ่ง
ลงนามมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งผู้รบัมอบ
ฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น  

(ก) หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผู้
มอี านาจกระท าการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบ
ฉนัทะ  

(ข) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2 (1) และ (2) แลว้แต่
กรณี 

(ค) หนังสอืยนืยนัการไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
(ง) ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามใน

หนังสอืมอบฉนัทะแทน 

ทัง้นี้ ภายหลงัการยื่นแบบค ารอ้ง พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็นผ่านระบบ E-Request แลว้ ขอใหท่้านส่ง
ต้นฉบบัหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นทัง้หมดมายงับริษทั โดยสง่ถงึ  

ส านักเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร์ เลขที ่777 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7  
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 ผูถ้ือหุน้สามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ขอ้มูลกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ที่ส่งมา
ด้วย 7) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  ระบุการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉันทะ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานของผู้มอบ
ฉนัทะ 

ขอใหท่้านโปรดน าสง่ หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารหลกัฐานที่จ าเป็น มายงับรษิทั ภายในวนัองัคารท่ี 
19 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู โดยสง่ถงึ  

ส านักเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร์ เลขที ่777 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7  
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ ผูถ้อืหุน้ไม่ตอ้งยื่นค ารอ้งผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด 

3. กรณีมกีารแกไ้ขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบส าเนาหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวและลงลายมอื
ชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

4. ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานขา้งต้นมไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง
จดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนัน้
รบัรองความถกูตอ้งของค าแปลดว้ย 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Voting) 

การออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (e-Voting) จะกระท าด้วยระบบ Inventech 
Connect โดยมหีลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. หนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง  

2. ผูถ้ือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งด
ออกเสยีง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได้ (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนน
ของ Custodian) 

3. กรณีมอบฉนัทะ 

3.1 กรณีทีผู่ม้อบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสยีงลงคะแนนไวอ้ย่างชดัแจง้ในหนังสอืมอบฉันทะแลว้ 
บรษิทัจะบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนดงักล่าว โดยผูร้บัมอบฉันทะไม่จ าเป็นต้องลงคะแนนเสยีง
ขณะประชุมอกี 

3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

4. การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงผ่านระบบ     
e-Voting โดยจะถอืว่าผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสยีงผ่านระบบ e-Voting 
ออกเสยีงเหน็ดว้ย 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน) 28 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5  

5 
 

5. ส าหรบัวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะจดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล 

6. ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ ประธานในทีป่ระชุม หรอืบุคคลทีป่ระธานในทีป่ระชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวาระนัน้  ๆ ตาม
ความเหมาะสม  

7. มตขิองทีป่ระชุมจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

7.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

7.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคบัของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่
ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนด โดยบรษิัทได้ระบุการลงมติไว้
ตอนทา้ยของแต่ละวาระการประชุมแลว้ 

7.3 หากคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

7.4 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะคน
นัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

7.5 การนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะกระท าทนัทโีดยประธานในที่ประชุม หรอืบุคคลทีป่ระธานในที่
ประชุมมอบหมายจะแจง้ผลการนับคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชุมทราบภายหลงัการนับคะแนนเสยีงใน
วาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ลง 

7.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้  ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech 
Connect โดยไม่มกีารใชบ้ตัรลงคะแนน ดงันัน้ ในการประชุม จงึจะไม่เกดิกรณีทีถ่อืวา่บตัรเสยี 

 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ในการชกัชวนเป็นการทัว่ไปเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทมอบฉันทะให้เขา้ประชุมผู้ถอืหุน้และออกเสยีงลงคะแนนแทน จาก 
www.sec.or.th 
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วิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนการ
ยื่นแบบค ารอ้ง เขา้รว่มประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Request) ดงันี้ 

  

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั โปรดด าเนินการตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 และน าส่ง 
หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็น มายงับรษิทั ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 โดยส่งถงึ  

ส านักเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร ์เลขที ่777 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7   
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 
หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9136 

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที ่12-26 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัและเวลาท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยดุนักขตัฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้
งาน 

2.  ส าหรบัผูถ้อืหุน้ / ผูร้บัมอบฉนัทะ ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(ยกเวน้ กรณีมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอสิระ) ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค ารอ้ง จะเปิดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่วนัท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 8:30 น. โดย
ระบบจะปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 26 เมษายน 2565 จนกวา่จะปิดการประชมุ 

3.  ระบบประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) 
โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ไดร้บัและปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้านในระบบ 

 

ขัน้ตอนการย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมผา่น Web browser ที ่ https://app.inventech.co.th/WHA121432R หรอื 

 สแกน QR Code นี้ เพื่อเขา้สู่ระบบ และด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้  

(1) คลกิลงิก ์URL หรอืสแกน QR Code จากหนังสอืเชญิประชุม 

(2) เลอืกประเภทในการยื่นแบบค ารอ้ง 

(3) กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง 
(4)  เพื่อยอมรบัเงื่อนไขและตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วม

ประชุม 
(5) กดปุ่ ม “ส่งแบบค ารอ้ง / Request” 
(6) รออเีมลจากเจา้หน้าทีแ่จง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุมและ Username & 

Password 

 

** 1 บญัชอีเีมล ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ** 
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ส าหรบัระบบปฏิบติัการ Windows 

1. เขา้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html 
2. กดปุ่ ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลอืกตามระบบปฏบิตักิารที่

เครื่องของท่านรองรบั 
3. คลกิไฟลท์ีด่าวน์โหลด “webex.msi” เพื่อเขา้สู่การตดิตัง้โปรแกรม Webex  Meetings 
4. กดปุ่ ม “Next” เพื่อตดิตัง้โปรแกรม 
5. รอ สกัครู่ ระบบท าการตดิตัง้โปรแกรม 
6. พมิพ ์“อเีมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเขา้ใชง้าน 
7. กดปุ่ ม “Agree” เพื่อยอมรบัเงือ่นไขในขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้าน 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 
 

.1 คลกิลงิก ์URL ส าหรบัเขา้หอ้งประชุมทีไ่ดร้บัจากอเีมล 

.2 น า Username และ Password มากรอกหรอืขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

.3 กดปุ่ ม “ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม” โดยคะแนนเสยีงจะถูกนับเขา้องคป์ระชุม 

.4 กดปุ่ ม “รบัชมถ่ายทอดสด” 

.5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอยีดเพื่อลงทะเบยีนเขา้รบัชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดงันี้ 
(1) กรอกอเีมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอเีมลทีท่ าการยื่นแบบค ารอ้ง 
(2) กดปุ่ ม “Join Now” 
(3) กด “Run a temporary application” 
(4) กดไฟลท์ีด่าวน์โหลด 
(5) กดปุ่ ม “Join Event” เพื่อเขา้ร่วมประชมุ 

ส าหรบัระบบปฏิบติัการ Android 

.1 เข้า Play Store 

.2 พิมพ ์ Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

.3 กดปุ่ ม “ติดตัง้” เพื่อตดิตัง้แอปพลเิคชนั 

.
4 รอ สกัครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด  

แอปพลเิคชนั 

.5 เสรจ็ส้ิน ขัน้ตอนการตดิตัง้  
จะแสดงไอคอนแอปพลเิคชนับนหน้าจอ 

ขัน้ตอนการติดตัง้ Webex Meetings 

ส าหรบัระบบปฏิบติัการ IOS 

.1 เข้า App Store 

.2 พิมพ ์ Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

.3 กดปุ่ ม “รบั” เพื่อตดิตัง้แอปพลเิคชนั 

.4 รอ สกัครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด    
แอปพลเิคชนั 

.5 เสรจ็ส้ิน ขัน้ตอนการตดิตัง้                
จะแสดงไอคอนแอปพลเิคชนับนหน้าจอ 
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

 

หากตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด  
กรุณากดปุ่ ม           
 
(ซึง่หมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากบัการไม่ออกเสยีง
ลงคะแนน หรอืผลคะแนนของทา่นจะถูกน าไปรวมกบัคะแนนเสยีงที่
การประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนนได้
จนกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop 

(1) กดปุ่ ม “Continue” ทีเ่มนู “Multimedia Viewer” 
(2) กรอก Username และ Password ทีไ่ดร้บัจาก

อเีมล หรอืขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 
(3) กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 
(4) กดเมนู “การลงคะแนน” หรอืสญัลกัษณ์ 
(5) เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีง 
(6) กดปุ่ มลงคะแนนเสยีงตามความประสงค ์
(7) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสยีงล่าสุด

ทีไ่ดท้ าการเลอืกลงคะแนน 
 
 

.5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/ iPad กรุณากรอกรายละเอยีดเพื่อลงทะเบยีนเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน 
Application Webex Meetings ดงันี้ 
(1) กดปุ่ ม “Join” / กรณีไม่เคยเขา้ใชง้าน Webex Meetings มาก่อนให ้กดปุ่ม “ACCEPT” 

(กรณีเป็น Android) หรอื กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
(2) กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอเีมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอเีมลทีไ่ดย้ื่น

แบบค ารอ้ง 
(3) กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเขา้ถงึต่าง ๆ ของ Application 
(4) กดปุ่ ม “Join” เพื่อเขา้ร่วมประชมุ 
 

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

(1) กดทีเ่มนู “Participants” หรอืสญัลกัษณ์ 
(2) กดทีเ่มนู “Chat” และเลอืกทีข่อ้ความจาก Inventech Connect 

(กรณีเป็น Android) หรอื กดทีเ่มนู “Chat” หรอืสญัลกัษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

(3) “กดลงิกส์ าหรบัการลงทะเบยีนและลงคะแนนเสยีง” 
(4) จากนัน้กดปุ่ ม “Continue” 
(5) กรอก Username และ Password ทีไ่ดร้บัจากอเีมล หรอืขอรหสั 

OTP ในการเขา้สู่ระบบ 
(6) กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 
(7) กดเมนู “การลงคะแนน” หรอืสญัลกัษณ์ 
(8) เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีง 
(9) กดปุ่ มลงคะแนนเสยีงตามความประสงค ์
(10) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสยีงล่าสุดทีไ่ดท้ าการ

เลอืกลงคะแนน 
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ขัน้ตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรอืสญัลกัษณ์ 

การพิมพค์ าถาม 
เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม 

พมิพค์ าถามแลว้ กด “ส่ง”   

หมายเหตุ  
การท างานของระบบประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตทีร่องรบัของผูถ้อื
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอปุกรณ์ และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอืโปรแกรมดงัต่อไปนี้ในการใช้
งานระบบ 
1. ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า 
     - High Definition Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ความเรว็อนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า) 
     - High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 
2. อุปกรณ์ทีส่ามารถใชง้านได ้
     - โทรศพัทเ์คลื่อนที/่อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฏบิตักิาร iOS หรอื Android 
     - เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุค๊ ระบบปฏบิตักิาร Windows หรอื Mac 
3. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะน า) หรอื Safari ** โดยระบบไม่รองรบั Internet Explorer 

คู่มือการติดตัง้ Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการติดตัง้ 
Application Webex Meetings 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
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ผงัแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 

-  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "สลบับญัช"ี โดยบญัชก่ีอนหน้าจะยงัถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2.  กรณีออกจากการประชุม 

-  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชุม" ซึง่ระบบจะน าคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ
ออกจากการประชุมส าหรบัวาระทีย่งัไม่ไดล้งคะแนนเสยีง 
 

ผู้ถือหุ้น/ผู้รบัมอบฉันทะ สแกน QR code หรือเข้าท่ี
เวบ็ไซต์ https://app.inventech.co.th/WHA121432R 

กรอกขอ้มลูส าหรบัยื่น 
แบบค ารอ้ง (e-Request) 

ส่งแบบค ารอ้ง 

เจา้หน้าทีพ่จิารณา 
อนุมตัคิ ารอ้ง 

แจง้ผลการอนุมตัผิ่านอเีมลและน าส่งลงิก์ 
ส าหรบัลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 
(e-Register) 

รบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสยีง 
(e-Voting) ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจง้อเีมลตอบกลบัผูถ้อืหุน้ว่าไดร้บัแบบค ารอ้ง
และก าลงัด าเนินการตรวจสอบ 

* ขัน้ตอนนี้จ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ถูกนับเป็นองคป์ระชุม 

ผูถ้อืหุน้แกไ้ขและ           
ส่งเอกสารเพิม่เตมิ 

ระบบแจง้อเีมลแจง้การปฏเิสธแบบค ารอ้ง 

ไม่ผ่านการอนุมติั ผ่านการอนุมติั 

ด า
เนิ
นก

าร
ก่อ

นว
นัป

ระ
ชุม
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

1. นางอญัชลี ชวนิชย ์
 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

อายุ  71 ปี 
ทีอ่ยู่  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่777 หมู่ที ่13 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 23-25  
ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

2. นายจกัรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกลุ 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  62 ปี 
ทีอ่ยู่  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่777 หมู่ที ่13 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 23-25  
ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

3. พลเอกปรชัญา เฉลิมวฒัน์ 
 กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อายุ  61 ปี 
ทีอ่ยู่  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่777 หมู่ที ่13 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 23-25  
ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

4. นายอนุชิต อนุชิตานุกลู 
กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อายุ  50 ปี 
ทีอ่ยู่  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่777 หมู่ที ่13 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 23-25  
ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

หมายเหตุ  ประวตัิกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หวัข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัช ีและเลขานุการบรษิทั” ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 
2564  อนึ่ง กรรมการอสิระดงัมรีายนามขา้งตน้ ไม่มสีว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระ
การประชุม 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy Form A 

      
 เขยีนที ่......................................................... 
 Written at 

       วนัที ่.......... เดอืน ................... พ.ศ. .............. 
 Date       Month            Year 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................ สญัชาต.ิ............................................................  
 I / We    Nationality 
 อยู่บา้นเลขที ่......................................... ....................................... ............................................................ ................ .........  
 Address                      
      
(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 Being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .................................. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................เสยีง ดงันี้ 
 Holding the total amount of                       shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
 หุน้สามญั …...........................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสยีง 
 Ordinary share           shares and having the right to vote equal to             votes 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ......................................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสยีง 
 Preferred share                        shares and having the right to vote equal to             votes 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (เลอืกช่องใดชอ่งหนึ่ง)  
 Hereby appoint  (please choose one option) 
   1. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 

Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
Province  Postal Code               or   

 2. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 
Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณยี ์......................... หรอื 
Province  Postal Code               or   

  3. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 
Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์.........................  
Province Postal Code     

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix THB 20 Duty Stamp 

"
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
Tuesday, April 26, 2022, at 14.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic 
Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 (......................................................) 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  

 (.......................................................) 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  

           (…...................................................) 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  

                      (…...................................................) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ/ Remark   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy Form B 

                     เขยีนที ่......................................................... 
 Written at 

       วนัที ่.......... เดอืน ................... พ.ศ. .............. 
 Date       Month            Year 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................ สญัชาต.ิ............................................................  
 I / We   Nationality 
 อยู่บา้นเลขที ่......................................... ........................................... ............ ........................................................ .............  
 Address                           

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)         
 Being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .................................. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................... เสยีง ดงันี้ 
 Holding the total amount of                       shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
 หุน้สามญั …...........................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสยีง 
 Ordinary share           shares and having the right to vote equal to             votes 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ......................................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสยีง 
 Preferred share                        shares and having the right to vote equal to             votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(เลอืกชอ่งใดช่องหนึ่ง)  
 Hereby appoint (please choose one option) 
   1. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 

Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
Province  Postal Code               or   

  2. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 
Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
Province  Postal Code               or   

  3. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 
Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
Province  Postal Code               or   
 

   กรรมการอสิระของบรษิทัคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (ขอ้มลูของกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7) 
Any one of the following Independent Directors to be the proxy (details of the Independent Directors are set out in Attachment 7):  

    1. นางอญัชล ีชวนิชย ์หรอื / Mrs. Anchalee Chavanich or  
    2. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล หรอื / Mr. Chakkrit Parapuntakul or 
    3. พลเอกปรชัญา เฉลมิวฒัน์ หรอื / General Prachya Chalermwat or 
    4. นายอนุชติ อนุชติานุกูล / Mr. Anuchit Anuchitanukul 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix THB 20 Duty Stamp 

"
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
Tuesday, April 26, 2022, at 14.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic 
Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
       In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 
 วาระที ่1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั และค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2564 
 Agenda 1  To acknowledge the Company’s 2021 operating performance and the management discussion and analysis  
   (MD&A)  

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ
    This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast 

 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่

 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
Agenda 2  To approve the Company’s statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal 

 year ended December 31, 2021, which have been audited by the certified public accountant  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
Agenda 3  To approve the dividend payment for the 2021 performance and legal reserve allocation  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
  
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda 4 To approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
         แต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / To elect all nominated directors 
     เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
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   แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors 
1. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน / Mr. David Richard Nardone 

     เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
2. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกลุ / Mr. Vivat Jiratikarnsakul 
  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

3. นายอภชิยั บุญธรีวร / Mr. Apichai Boontherawara 
  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain 

4. นายอคัรพล พเิชษฐวณิชยโ์ชค / Mr. Arkrapol Pichedvanichok 
  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

  
 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 Agenda 5 To approve directors’ remuneration for the year 2022  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve    ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 
 Agenda 6 To approve the appointment of auditor(s) and the auditor’s fee for 2022  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 

 วาระที ่7 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 Agenda 7 Other matters (if any) 
       (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
               เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove    งดออกเสยีง/ Abstain  
 

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจ้าในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be 
invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 

 
(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ี่ประชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the 
meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all 
respects. "
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except 
for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form. 
 
 
    ลงชื่อ / Signed .................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

           (..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number 
of shares to several proxies for splitting votes. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, 
can be elected. 

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอื
มอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 

 In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to 
 Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s). 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุน้ของ บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนั
องัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
held on Tuesday, April 26, 2022, at 14.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic 
Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
วาระที ่/ Agenda   เรื่อง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 
วาระที ่/ Agenda   เรื่อง / Subject    

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 
วาระที ่/ Agenda   เรื่อง / Subject    
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
       (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 
วาระที ่/ Agenda     เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) / Subject : Election of Directors (continued) 
 ชื่อกรรมการ /  Name of Director    
 เหน็ดว้ย/Approve………….เสยีง/votes  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove…………..เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain …………..เสยีง/votes    
 ชื่อกรรมการ /  Name of Director    
 เหน็ดว้ย/Approve………….เสยีง/votes  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove…………..เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain …………..เสยีง/votes    
 ชื่อกรรมการ /  Name of Director    
 เหน็ดว้ย/Approve………….เสยีง/votes  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove…………..เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain …………..เสยีง/votes 

"
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy Form C 

                    เขยีนที ่.................................. .................. ..  
                    Written at 

             วนัที ่....... เดอืน ………........พ.ศ.  ...............  
                    Date       Month              Year         
    
(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................ สญัชาต.ิ....................................................................  
 I / We   Nationality 
 อยู่บา้นเลขที ่............................................... ............ ........................................................................................................... .....  
 Address                           

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................. ........................................................... .............. 
 Acting as the Custodian for  
 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 Being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................... เสยีง ดงันี้ 
 Holding the total amount of  shares and having the right to vote equal to                       votes as follows: 
 หุน้สามญั ...................................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสยีง 
 Ordinary share shares and having the right to vote equal to                 votes    
 หุน้บุรมิสทิธ ิ...............................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสยีง 
 Preferred share shares and having the right to vote equal to votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint                                                                                                           
1. ชื่อ ................................................................................................................ อายุ . ................ ........... ปี 

Name  age years 
  อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง ...............................……อ าเภอ / เขต ............................ 
  Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
  จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
  Province  Postal Code               or   
 2. ชื่อ .............................................................................................. .................. อายุ . ................ ........... ปี 

Name  age years 
  อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง ..................................... อ าเภอ / เขต ............................ 
  Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
  จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
  Province  Postal Code               or   

3. ชื่อ ................................................................................................................ อายุ . ................ ........... ปี 
Name  age years 

  อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .................................... อ าเภอ / เขต ............................ 
  Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
  จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์.........................  
  Province  Postal Code                  

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
Tuesday, April 26, 2022, at 14.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on 
Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be 
adjourned. 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affix THB 20 Duty Stamp 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำ�กััดั (มห�ชน) 43 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 

9 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote 
   มอบฉนัทะบางส่วน คอื 
  To grant proxy in partial portions:  
   หุน้สามญั.............. ................ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้........ ............................. เสยีง 
         Ordinary share          shares and having the right to vote equal to votes 
   หุน้บุรมิสทิธ.ิ............. ............ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้................... .................. เสยีง 
   Preferred share shares and having the right to vote equal to     votes 
   รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด.........................................เสยีง 
   Total entitled vote                                                         votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
  In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 วาระที ่1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั และค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปี 2564 
 Agenda 1  To acknowledge the Company’s 2021 operating performance and the management discussion and analysis  
   (MD&A)  

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ
    This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่
 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 

Agenda 2  To approve the Company’s statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal 
 year ended December 31, 2021, which have been audited by the certified public accountant  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
Agenda 3  To approve the dividend payment for the 2021 performance and legal reserve allocation  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
  
 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda 4 To approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: "
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         แต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / To elect all nominated directors 
     เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
   แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors 

1. นายเดวดิ รชิารด์ นารโ์ดน / Mr. David Richard Nardone 
     เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

2. นายววิฒัน์ จริฐัตกิาลสกลุ / Mr. Vivat Jiratikarnsakul 
  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

3. นายอภชิยั บุญธรีวร / Mr. Apichai Boontherawara 
  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain 

4. นายอคัรพล พเิชษฐวณิชยโ์ชค / Mr. Arkrapol Pichedvanichok 
  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 Agenda 5 To approve directors’ remuneration for the year 2022  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve    ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 
 Agenda 6 To approve the appointment of auditor(s) and the auditor’s fee for 2022  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 วาระที ่7 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 Agenda 7 Other matters (if any) 
       (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   
  appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove    งดออกเสยีง/ Abstain   
 
(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง

และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
 Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy 

shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 

(6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุม มกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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 In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that 
the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including the case that there is 
any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate in all respects. 

 
กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except 
for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form. 
 
 
        ลงชื่อ/ Signed ................................................. ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

                          (.................................................) 

       ลงชื่อ/ Signed ................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

              (.................................................) 

       ลงชื่อ/ Signed ................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

              (................................................) 

        ลงชื่อ/ Signed ................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

                   (................................................) 

 
 
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
 The Proxy Form C. shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing a Custodian 

in Thailand. 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
The following documents shall be attached to this Proxy Form: 
(1) Power of Attorney from a shareholder authorising a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorised to engage in custodian business 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number 
of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

5. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอื
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to 
Proxy Form C. attached herewith to specify the additional agenda item(s). 

"
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุน้ของ บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนั
องัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
held on Tuesday, April 26, 2022, at 14.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic 
Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
วาระที ่/ Agenda   เรื่อง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 
วาระที ่/ Agenda   เรื่อง / Subject    

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 
วาระที ่/ Agenda   เรื่อง / Subject    
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
       (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    
 
วาระที ่/ Agenda     เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) / Subject : Election of Directors (continued) 
 ชื่อกรรมการ /  Name of Director    
 เหน็ดว้ย/Approve………….เสยีง/votes  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove…………..เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain …………..เสยีง/votes    
 ชื่อกรรมการ /  Name of Director    
 เหน็ดว้ย/Approve………….เสยีง/votes  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove…………..เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain …………..เสยีง/votes    
 ชื่อกรรมการ /  Name of Director    
 เหน็ดว้ย/Approve………….เสยีง/votes  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove…………..เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain …………..เสยีง/votes    
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ข้อบงัคบัของ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดท่ี 1  บททัว่ไป 

ขอ้  3. ขอ้ความอื่นใดทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี้ ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรวมถงึกฎหมายอื่นทีม่ผีลใชบ้งัคบัหรอืเกีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินกจิการของบรษิทั 

หมวดท่ี 5  คณะกรรมการ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้  นอกจากนี้ กรรมการบรษิัทมสีทิธไิด้รบัเบี้ยเลี้ยงและ
สวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  

  ขอ้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้ง
ของบรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

ขอ้ 25. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของ
บรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 

หมวดท่ี 6  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุม
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้น
จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืนัน้จากผู้ถอืหุน้
ดงักล่าว 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผูถ้ือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณา
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั 

  ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) 
คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมา    
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะ    
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่อยู่
ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน      
ในทีป่ระชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ให้ถอืว่าหุน้หนึ่งมเีสยีงหนึ่ง และผูถ้อืหุน้คนใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็น
พเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้   
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิทั หรอืการควบรวมกิจการกบั
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

ขอ้ 36. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน 
(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 
(7) กจิการอื่น ๆ 
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หมวดท่ี 7  การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี 

ขอ้  37.  รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สุดลงในวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี  

ขอ้  39. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มผีู้สอบบญัชี
ตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

ขอ้ 40.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี  

 (1) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนทีผู่้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัช ีและ 

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน  

ขอ้ 41. ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั  

ขอ้ 43. ผู้สอบบญัชมีหีน้าที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิัททุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล บญัชกี าไร
ขาดทุน และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทัเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษิทัจดัส่งรายงาน
และเอกสารทัง้หมดของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย  

หมวดท่ี 8  เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่าย 
เงนิปันผล  

เงนิปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่ในกรณีบรษิัทออกหุ้นบุรมิสทิธแิละก าหนดให้หุ้น
บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปันผลต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควร
พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว  ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุม      
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป  

การจ่ายเงนิปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยงัผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ใน
หนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

ขอ้ 45. บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบยีน  
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